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Helppo hallinto – Sujuva Suomi
Kesäkuu 2014
Keskuskauppakamarin tavoitteisiin kuuluu selkeä säädösympäristö. Ylisääntelyä on torjuttava ja purettava, ja julkishallinnon on oltava yritysten kannalta helppoa.
Finanssikriisin jälkeinen sääntelytsunami kurittaa erityisesti finanssialan toimijoita ja pörssiyhtiöitä. Pikkutarkat rakentamismääräykset ja suunnitteluohjeet nostavat asuntojen hintoja.
Julkisessa keskustelussa syntipukin leiman saa usein EU, mutta kyllä kotimaassakin osataan. Valtioneuvoston hallinnollisen taakan vähentämisohjelma päättyi vuonna 2012 tuloksettomana. Suomi näyttää
ottaneen sen linjan, että Euroopan komission byrokratiaa lisääviä ehdotuksia kannatetaan lähes poikkeuksetta. Poliittista uskallusta ei löydy hallinnollisen taakan purkuun.
Tämä raportti ei ole tutkimus eikä kattava kuvaus yritysten kokemasta sääntelytaakasta. Raportilla kiinnitetään huomiota siihen, että ylisääntelystä aiheutuu yrityksille hallinnollista taakkaa. Aivan viime aikoina
on julkisuudessa esiintynyt näkemyksiä, että valitus ylisääntelystä olisi perusteetonta. Olemme keränneet
tähän raporttiin vastaamme tulleita tapauksia ja niiden pohjalta syntyneitä ehdotuksia. Toivomme, että
raportti herättää päättäjiä siihen, ettei meillä ole varaa nykyiseen tehottomuuteen. Ylisääntelyn purun on
muututtava todelliseksi toiminnaksi korulauseiden sijaan. Myös seuraavaan hallitusohjelmaan on saatava
selvä ja sitova teksti ylisääntelyn aiheuttaman hallinnollisen taakan purusta.
Raportin taustalla ovat kauppakamarien jäsenyrityksiltä tulleet viestit sääntelyn vaikutuksista. Olemme
kuulleet lukuisien yritysedustajien kommentteja eri puolilta Suomea. Pohjatyötä asialle tehtiin kauppakamarien yhteisessä Helppo hallinto – Sujuva Suomi -hankkeessamme, jossa kauppakamarit ympäri Suomea
kuulivat yritysten arjen haasteita. Pääosin raportin materiaali on uutta, mutta muutama haastatteluista on
julkaistu aiemminkin, jolloin niitä on tarvittaessa päivitetty tähän raporttiin. Kiitos kaikille mukana olleille
yrityksille, kauppakamarilaisille ja muille järjestökentän edustajille!
Läheskään kaikkia ongelmakohtia ja kiintoisia tapauksia emme ole pystyneet hankkeen puitteissa käsittelemään. Toivomme kuitenkin tästä raportista olevan käytännön hyötyä yritysten hallinnollisen taakan
purkamisessa ja tulevan hallitusohjelman laatimisessa.

Leena Linnainmaa
varatoimitusjohtaja

Johdanto
Tämä raportti sisältää esimerkkejä yritysten
kokemasta hallinnollisesta taakasta ja vireillä
olevista sääntelytaakkaa lisäävistä säännöksistä ja
lakihankkeista. Raportissa ei ole läheskään kaikkia tiedossamme olevia ongelmakohtia. Esimerkiksi tietosuojasäännökset ovat vaikeaselkoisia
ja vaativia suurillekin yrityksille, pienemmistä
puhumattakaan. Finanssialaan on finanssikriisin
jäljiltä kohdistettu yhä lisääntyvää sääntelyä, mutta
tässä raportissa käsittelemme vain pörssiyhtiöihin kohdistuvia uusia säädöshankkeita, emmekä
siis käsittele pankkeihin kohdistuvaa massiivista
sääntelyä.
Harmaan talouden torjunta on tärkeää, mutta
havaintomme on, että sen nimissä on helppo
vastustaa ylisääntelyn purkua. Harmaan talouden
torjuntaan valittavat keinot saattavat kuitenkin
vain lisätä asianmukaisesti toimivien yritysten hallinnollista taakkaa torjumatta juurikaan harmaata
taloutta.

Viisi vaarallista hanketta
Keskuskauppakamari on pitänyt ylisääntelyteemaa
vuosia esillä. Lokakuussa 2012 julkistettiin keskustelun herättäjäksi lista nimeltä viisi vaarallista
hanketta, joihin sisältyi

Listan perintöprinssiksi mainittiin pankkivero. Lista
on edelleen ajankohtainen. Pankkiveron osalta
tilanne on se, että pankkiveron todellinen tuotto
on negatiivinen, ja sivuvaikutuksena yritysrahoitus
on kiristynyt. Tuoton negatiivisuus johtuu siitä,
että veron tuotto oli selvästi kuviteltua alhaisempi, minkä lisäksi pankeilta kerättävän yhteisveron
määrä laski. Episodi on oivallinen esimerkki siitä,
että lisäsääntelyyn ei pidä ryhtyä selvittämättä
sääntelyn vaikutuksia asianmukaisesti. Valitettavasti populistiset hankkeet saatetaan säätää niin
kovassa kiireessä, että huolellinen lainvalmistelu ei
ole mahdollista.
Rikkidirektiivin, EU:n yksipuolisen ilmastopolitiikan ja energiatehokkuusdirektiivin Suomelle
haitallisten piirteiden hyväksyminen johtunee siitä
virheellisestä käsityksestä, että Suomi olisi siirtymässä jälkiteolliseksi yhteiskunnaksi. Harhaluulon
taustalla on ainakin osaksi vuosituhannen vaihteen
teleklusterin menestys ja suuret verotuotot, jotka
eivät palaa. Viennistämme yli puolet tulee perusteollisuudesta. Teollisuudella on tulevaisuutta myös
korkean elintason maissa, minkä Yhdysvaltain
esimerkki osoittaa. Kilpailussa Suomikin pärjää, jos
annamme itsellemme siihen mahdollisuuden.

Hallinnollisen taakan vähentämisen toimintaohjelma ajoi karille
Valtioneuvosto käynnisti yritysten hallinnollisen
taakan vähentämisen toimintaohjelman maaliskuussa 2009. Tavoitteena oli, että yritysten hallinnollista taakkaa vähennettäisiin vuoden 2006
tasosta neljänneksellä vuoden 2012 loppuun
mennessä.
Tavoite oli kaunis, mutta mikä on todellisuus?
Kokouksia pidettiin ja konsultteja työllistettiin.
Aikaa ja rahaa on siis palanut. Tulosta sen sijaan ei
syntynyt. Mittaustulosten mukaan yritysten hallinnollinen taakka vähentyi toimintaohjelman aikana
yhdellä prosentilla, ei suinkaan 25 prosentilla. Kun
mittaustuloksia tarkastelee, on helppo todeta,
kuinka murheellinen tilanne on.1 Työnantajana
toimimisen hallinnollinen taakka ei keventynyt
vaan lisääntyi prosentilla. Ympäristölupien osalta ei
tapahtunut mitään muutosta, eli kaikki byrokratia
on ennallaan.

1. Rikkidirektiivi
2. Rahoitusmarkkinavero
3. EU:n yksipuolinen ilmastopolitiikka

Työnantajavelvoitteiden byrokratian kasvaminen
on syvässä ristiriidassa sen kanssa, että hallitusohjelmassa asetetaan suuri painoarvo harmaan
talouden torjunnalle. Toimiva keino torjua harmaa-

4. Kaivosvero
5. Energiatehokkuusdirektiivi
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1 Selvitys yritysten hallinnollisen taakan kehityksestä. Loppuraportti 5.4.2012, s. 55.

Johdanto

ta taloutta olisi se, että työllistäminen tehtäisiin
yksinkertaisemmaksi. Nykyisellään työnantajavelvoitteiden hoitaminen on niin monimutkaista, ettei
se suju helposti edes juristin koulutuksella. Tämä ei
houkuttele työllistämiseen.
Perusteollisuus on yhä nykyäänkin vientimme
selkäranka. Sen vuoksi on murheellista, että ympäristölupien byrokratia ei ole lainkaan helpottunut
viime vuosina.
Varmasti valtioneuvostolla oli hyvä tarkoitus käynnistäessään hallinnollisen taakan vähentämisen
toimintaohjelman. Ehkä ohjelman toteuttamista ei
tuettu riittävän korkealla tasolla, mikä mahdollisti
sen, että virkamiehet eivät valmistelleet konkreettisia toimia, joilla työllistämistä ja yritystoimintaa
helpotettaisiin.
Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa valtioneuvoston pitäisi tehdä erillinen sitova päätös siitä,
että yritysten hallinnollista taakkaa kevennetään.
Kokemuksesta viisastuneena on todettava, että
pelkkä päätös ei riitä, vaan se on myös pantava
täytäntöön.

Byrokratia estää investointeja
Yritysten investointiaste jatkoi laskuaan viime
vuonna. Kauppakamarin yritysjohtajakyselyn
mukaan investointien hidastumiseen vaikuttavat
byrokratia viranomaisluvissa ja rahoituksen saatavuuden kiristyminen.
Yritysten investointiaste jatkoi Tilastokeskuksen
tietojen mukaan laskuaan viime vuonna ja putosi
vuoden 2013 kolmannella neljänneksellä kahdella
prosenttiyksiköllä 22 prosenttiin edellisen vuoden
vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.
Suomen talouden näkymät ovat synkistyneet, mikä
aiheuttaa suuria haasteita yritysten investointikyvylle. Sen päälle ei kaivattaisi lisäesteitä. Kasvua
on turha odottaa, elleivät yritykset voi ja uskalla
investoida kotimaahan. Rahoitusmarkkinoiden kiristynyt sääntely ja toimimattomat lupamenettelyt
näivettävät investointeja ja talouden pitkäaikaisia
kasvunäkymiä.

Lupabyrokratia vie Suomen taloudelta miljardeja
Keskuskauppakamari selvitti helmikuussa 2014
keskeisten yritysjohtajien näkemyksiä lupabyrokratian vaikutuksista2. Kyselyyn saatujen vastausten
mukaan viranomaislupiin liittyvät syyt vaikeuttavat
yritysten investointeja. Yli viidennes (22 prosenttia)
vastaajista kertoi lupabyrokratian viivästyttäneen
suunniteltua investointia tai estäneen sen ilman
perusteltua syytä.
Luku on huolestuttava. Lupaprosesseihin tarvitaan
selkeät ja läpinäkyvät pelisäännöt, joita sovelletaan
johdonmukaisesti. Tilanteen vakavuudesta kertoo,
että kyselyn vastaajista 36 prosenttia kertoo
viranomaislupien takia peruuntuneiden investointien olevan arvoltaan yli viiden miljoonan euron
hankkeita. Perusteeton byrokratia vie Suomen
taloudelta miljardeja.
Viivästyksien ykkössyyksi viranomaisasioissa
vastaajat mainitsevat kaavoituksen (61 prosenttia).
Ongelmia tuovat myös rakennuslupiin (36 prosenttia) ja ympäristölupiin (21 prosenttia) liittyvät syyt.
Tehottomat viranomaismenettelyt ja laajat valitusoikeudet venyttävät prosessit kestämättömän
pituisiksi. Etenkin kaavoituksessa yksittäisen
virkamiehen valta on päässyt muodostumaan liian
suureksi, ja lain tulkinnat ja soveltaminen vaihtelevat.
Kiristynyt rahoituksen saatavuus estää investointeja
Yli neljännes (26 prosenttia) kauppakamarin kyselyyn vastanneista yritysjohtajista kertoo yrityksensä rahoituksen saatavuuden kiristyneen viime
vuonna. Suunniteltu investointi on viivästynyt tai
kokonaan peruuntunut rahoitusongelman vuoksi
14 prosentilla vastaajista. Suurimmassa osassa (72
prosenttia) rahoitusvaikeuksien takia toteuttamatta jääneen investoinnin arvo olisi ollut 500 000–5
000 000 euroa.
Yritysten on jatkuvasti tehtävä investointeja, jotta
ne pärjäisivät kovenevassa kilpailussa. Rahoituksen
saanti on edellytys yritysten kilpailukyvylle ja kasvulle. Finanssisektorin ylisääntely kiristää nimenomaan yritysrahoitusta.

2 Kauppakamarien yritysjohtajakysely tavoittaa kaikkialta Suomesta keskeisiä elinkeinoelämän vaikuttajia, joiden vastaukset
kuvaavat laajalti alueensa mielipiteitä. Helmikuussa 2014 toteutettuun, rahoitusta ja investointeja koskevaan kyselyyn vastasi
130 yritysjohtajaa 681:sta. Vastaajat ovat PK-yritysten, suuryritysten, perheyritysten sekä pörssiyhtiöiden toimitusjohtajia ja
kuntapäättäjiä, jotka kuuluvat Suomen 19 kauppakamarin hallituksiin ja valtuuskuntiin. http://www.slideshare.net/K3FIN/yritysjohtajakysely-2014
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Johdanto

Poliittinen riski kasvanut
Näihin aikoihin asti suomalaiset ovat mieltäneet
poliittisen riskin olevan muiden maiden ongelma.
Tuuli on viime vuosina kääntynyt, ja yritykset kantavat huolta siitä, että säädösympäristön ennakoituvuus ei ole hyväksyttävällä tasolla. Avoimissa
vastauksissa useampi yritysjohtaja nostaa lisäksi
esiin ongelmat poliittisen ympäristön ennustettavuudessa. ”Epävarman sisäpoliittisen tilanteen
takia investoinnit ovat jäissä. Ei tiedä, mitä veroja ja
äkkimuutoksia on tulossa”, kirjoittaa yksi vastaajista. “Poliitikot ovat toimillaan aiheuttaneet sen, että
emme uskalla enää investoida kotimaahan”, jatkaa
toinen.
Tuloksellinen yritystoiminta vaatii pitkän aikavälin
suunnittelua ja sääntely-ympäristön ennustettavuutta. Äkkinäiset muutokset ovat yritystoiminnalle myrkkyä, ja yritykset kokevat poliittisen riskin
Suomessa kasvaneen.

Uutta sääntelyä tulvii

Paremman sääntelyn periaatteet odottavat todellista toteutumista
Paremman sääntelyn toimintaohjelma laadittiin valtioneuvoston kanslian huhtikuussa 2005
asettamassa hankkeessa. Hankkeen asettaminen
perustui osaltaan Elinkeinoelämän keskusliiton
(EK), Keskuskauppakamarin ja Suomen Yrittäjien
valtioneuvostolle tekemään aloitteeseen paremman sääntelyn kehittämiseksi.
Ohjelmassa annettiin vuonna 2006 seuraavat periaatteet paremmalle sääntelylle.3
Periaatteet ovat seuraavat:
1. Säädösvalmistelun ja lainsäädännön on
oltava ennustettavaa ja avointa. Sidosryhmien
osallistuminen ja vaikutusmahdollisuudet on
turvattava.

Vuonna 2013 Suomessa annettiin 221 hallituksen
esitystä. Niistä 7 oli talous- ja lisätalousarvioesityksiä. Keskuskauppakamari selvitti tätä raporttia
varten hallitusten esitysten laajuutta ja yritysvaikutusten arviointia. Laadullista arviointia ei tehty.

2. Sääntelyn on oltava hallittavaa ja ymmärrettävää.

Vuonna 2013 annetut hallituksen esitykset sisälsivät lähes 700 lakiehdotusta. Luku sisältää kokonaan uudet lait ja muutokset olemassa oleviin lakeihin. Pykälien määrä ehdotuksissa oli noin 4 800,
ja hallituksen esityksissä oli yhteensä noin 11 000
sivua. Perustelutekstiä näistä oli noin 5 000 sivua.

4. Sääntelyn on edistettävä oikeusvarmuutta ja
luottamusta. Lainsäädännön tulee johtaa tarkoitettuihin vaikutuksiin.

Yritysvaikutusten arviointia löytyi 77 hallituksen
esityksestä eli 35 prosentista. Sivumäärältään yritysvaikutusten arviointia kaikissa esityksissä havaitsimme yhteensä 68 sivua eli 6 promillea hallituksen
esitysten kokonaissivumäärästä.

6. Sääntelyn eri osa-alueiden on vaikutettava
toisiinsa johdonmukaisella tavalla.

Lainvalmistelu vaatii konsernijohtoa
Yksi monimutkaisen sääntelyn taustatekijöistä on
se, että eri ministeriöt valmistelevat omaa sääntelyään itsenäisesti. Eri ministeriöillä ei ole yhteistä
esimiestä, joka sovittaisi pulmatilanteet toimiviksi
kokonaisuuksiksi. Käytännön tasolla ongelma on
näkynyt esimerkiksi yhtiö-, arvopaperi- ja verolainsäädännön yhteensovittamisen vaikeutena.
Yritysten kannalta haasteellista on sekin, että osa
yritysten kannalta tärkeästä sääntelystä ei ole poliittisesti kiinnostavaa, ja yksittäisten viranomaisten
valta on käytännössä voinut kasvaa erittäin suureksi. Ministeriön johdolla ei välttämättä ole poliittista
tahtoa tai osaamista puuttua virkamiesten työhön.
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Seuraavassa hallitusohjelmassa on syytä ottaa
kantaa siihen, miten lainvalmisteluun saataisiin
toimiva konsernijohto.

3. Lainsäädännön on oltava sisällöltään joustavaa
ja soveltamisalaltaan selkeää.

5. Suhteellisuuden tulee toteutua toimijoiden
velvoitteissa ja viranomaisvalvonnassa nykyistä
laajemmin.

7. Sääntely ei saa olla itsetarkoituksellista. Muita
ohjauskeinoja tulee käyttää aktiivisesti.
8. Lainsäädännön tulee tukea osaamisen muodostumista ja edistää työoloja ja työhyvinvointia.
9. Lainsäädännön tulee edistää markkinoille pääsyä ja tuottavuutta.

3 http://vnk.fi/julkaisukansio/2006/j08-paremman-saantelyntoimintaohjelma-osa-1/pdf/fi.pdf

Johdanto

10. Lainsäädännön tulee ylläpitää ja parantaa
Suomen kiinnostavuutta yritystoiminnan sijaintipaikkana sekä luoda suomalaiselle elinkeinotoiminnalle kilpailuetuja.
11. Lainsäädännöllä tulee osaltaan huolehtia
julkisen talouden kestävyydestä keskipitkällä ja
pitkällä aikavälillä.

esitysten kokonaissivumäärästä, jota oli yhteensä
11 000 sivua. Vaikka sivumäärä ei kerro arvioinnin
laadusta, jo tämän tiedon perusteella on pääteltävissä, että yritysvaikutusten arvioinnilla ei ole
merkittävää sijaa lainvalmistelussa.

Epäonnistuneet ja tarpeettomat säännökset kumottava
Säännös voi osoittautua epäonnistuneeksi, hyödyttömäksi,
tarpeettomaksi tai
aikansa eläneeksi
erilaisista syistä. Tämä
koskee myös tuoreita
säännöksiä. On kuitenkin osoittautunut
hyvin vaikeaksi saada kumotuksi tuoretta sääntelyä, vaikka sen epäonnistuminen tai hyödyttömyys
olisi ilmeistä. Kaikelle kansalla on selvää, että
esimerkiksi haja-asutusalueen jätevesijärjestelmää
koskevat velvoitteet ovat suhteettomia säännösten
aiheuttamiin kustannuksiin ja muutoksilla saatuun
hyötyyn nähden. Myös energiatodistusten sääntelyn ongelmallisuus on yleisessä tiedossa. Kaikesta
huolimatta sääntelyn purkamiseen ei ole ryhdytty,
vaikka kustannusten maksajina ovat tavalliset
kuluttajat. Kun ottaa tämän taustan huomioon, on
selvää, että yrityksiin kohdistuvan epäonnistuneen
ja tarpeettoman sääntelyn purkaminen on vielä
vaikeammin saavutettavissa.

Yritysvaikutusten arviointia 6
promillea hallitusten esitysten
sisällöstä

Periaatteet ovat hyvät
edelleenkin, mutta ne olisivat vielä
paremmat, jos ne olisi
tosiasiallisesti pantu
täytäntöön. Ajoittain
on tuntunut siltä, että
hankkeen ainoa hyöty on se, paremman sääntelyn
periaatteista on voinut muistuttaa lakihankkeista
annettavissa lausunnoissa, kun lainvalmistelu ei
ole periaatteita täyttänyt esimerkiksi sidosryhmien
osallistumisen osalta.

Yritysvaikutusten arvioinnissa kehitettävää
Työ- ja elinkeinoministeriön edeltäjä kauppa- ja
teollisuusministeriö käynnisti vuonna 2004 Säädösvalmistelun yritysvaikutusten arviointihanke
SÄVY:n. Hanke kehitti lainsäädännön yritysvaikutusten arviointia. Yritysvaikutusten arviointi perustuu säädösehdotusten vaikutusten arvioinnista
annettuihin valtioneuvoston yhteisiin ohjeisiin
(Oikeusministeriö 2007).
SÄVY-hankkeen päätyttyä vuonna 2007 työ- ja
elinkeinoministeriö edistää yritysvaikutusten
huomioimista säädösvalmistelussa, tukee säädösvalmistelijoita yritysvaikutusten arvioinnissa ja
kehittää yritysvaikutusten arvioinnin menetelmiä.
Ministeriö myös antaa lausunnon hallitusten esitysten yritysvaikutusarvioista.

Asenteita olisi syytä muuttaa ja luopua kasvojen
menettämisen pelosta. Haastammekin ministeriöt
kilpaan siitä, kuka ensimmäisenä kykenee osoittamaan johtajuutta siinä, että tuorettakin sääntelyä
pystytään purkamaan.

Vaikka TEM:n vastuuvirkamiehet pyrkivät työssään kiitettävästi edistämään yritysvaikutusten
arviointia, se ei kuitenkaan ole tullut olennaiseksi
osaksi lainvalmistelutyötä. Kyseessä näyttää olevan
jonkunlainen pakkopulla. Lisäksi niissä hankkeissa, joissa on poliittista painetta, yritysvaikutusten
arvioinnista ei näytetä juuri piittaavan.
Vuonna 2013 Suomessa annettiin 221 hallituksen
esitystä, jotka sisälsivät 692 lakiehdotusta. Yritysvaikutusten arviointia löytyi 77 hallituksen esityksestä eli 35 prosentista kaikista. Sivumäärältään
yritysvaikutusten arviointia kaikissa esityksissä
oli yhteensä 68 sivua eli 6 promillea hallituksen
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Suomen aktivoiduttava EU:ssa
Sekä kotimaisessa että eurooppalaisessa sääntelyssä on taustalla kielteisiä yritystoimintaan
kohdistuvia asenteita. Eurooppalaisen asenneilmapiirin on havainnut myös taloustieteen nobelisti
Edmund Phelps, joka on Columbian yliopiston
taloustieteen professori. Hän on todennut, että
”Euroopassa on paljon skeptisyyttä ja suoranaista
vihamielisyyttä yritystoimintaa kohtaan. Se
vaikuttaa työvoiman
asenteisiin ja yritysten
kohteluun.”4

Suomen hallituksen peruslinjana on, ettei Euroopan komission ehdotuksia vastusteta. Virkamiehet
kertovat avoimesti tästä linjauksesta. Suomi ei siis
ole ottanut asiakseen edistää Suomen etuja, vaan
linjana on komission ehdotuksiin mukautuminen.
Tämä merkitsee suuria haasteita yritysten edunvalvonnalle, ja ehdotusten torjuminen tai lieventäminen vaatii melkoista panostusta edunvalvontaan.
Olettama siis on, että Suomi kannattaa komission
ehdotuksia ja muu
kanta vaatii vahvaa
vastanäyttöä.

Euroopassa on suoranaista
vihamielisyyttä yritystoimintaa
kohtaan.

Käytännöksi on tullut
syyttää EU:ta ylisäänByrokratiasta keskustelystä, vaikka Suomi
teltaessa virkamiehet
on harvoin aktiivisesti
ja poliitikot viittaavat
vastustanut yritysten
Taloustieteen nobelisti Edmund Phelps
usein siihen, että
byrokratiaa lisääviä
vaatimukset perustusäännöksiä. Lieveilmivat EU-sääntelyyn. On
önä EU:n selän taakse
totta, että moni säänmenemiselle on EU-vastaisen mielialan lisääntyminös on peräisin EU:sta, mutta EU-sääntelyn syntyyn
nen, vaikka syylliset löytyvät yhtä lailla Suomesta.
tarvitaan jäsenvaltioiden myötävaikutus. Suomen
Lisäksi Suomessa on tapana väittää, että 70–80
politiikka näyttää olevan, että Euroopan komission
prosenttia säänteehdotuksia kannatelystä tulee EU:sta.
taan auliisti, vaikka
Rohkenemme väittää
ne kasvattaisivat
luvun olevan vahvasti
yritysten hallinnollista
liioiteltu. Esimerkiksi
taakkaa tuottamatta
sopimus-, yhtiö-, työ-,
kenellekään erityistä
maankäyttö-, insollisäarvoa. Ei voida
venssi-, perhe-, perinpitää suoraselkäisenä
tö-, rikos- ja prosessimenettelynä syyttää
oikeus ovat pääosin
EU:ta ylisääntelystä,
kotimaista sääntelyä.
jos Suomi ei ole uusia
EU:n yhtiöoikeutta
byrokratiasäännöksiä
ei ole harmonisoitu,
vastustanut vaan päinvaikka yhtiöoikeudelvastoin on ensimmäislisia
direktiivejä
on
annettu
useita.
Yhtiömuotomten joukossa kannattamassa Euroopan komission
me
ovat
melko
lailla
kotimaisen
ja
pohjoismaisen
ehdotuksia.
tradition mukaisia.
Suomi on osa EU:ta. Kuitenkin julkisessa keskusSuomen on EU-työssään ylipäätään opittava valvotelussa asiat esitetään aivan kuin sääntely tulisi
maan Suomen etua. Kilpailemme kansainvälisillä
valmiiksi annettuna ja pakotettuna Brysselistä.
markkinoilla, eivätkä yrityksemme voi siellä menesTosiasiassa Suomella on mahdollisuus vaikuttaa
tyä, jos niille asetetaan vielä tiukempia vaatimuksia
annettavien säännösten sisältöön merkittävästi.
kuin muiden EU-maiden yrityksille. Suomi-lisän
Tämä vaatii pieneltä maata osaamista, uskallusta,
säätäminen, ns. gold-plating, pitäisi erityisellä
sisukkuutta ja yhteistyökykyä muiden maiden
valtioneuvoston päätöksellä rajata erittäin tiukasti.
edustajien kanssa. Osaamista ei edustajiltamme
EU-vaatimuksia tiukempien säännösten antamisen
varmastikaan puutu. Onko meihin siis pesiytynyt
tulisi edellyttää erillistä valtioneuvoston päätöstä.
miellyttämisen halu, jolloin ollaan valmiita mukauSiinä olisi yksilöitävä ne perustelut, jotka vaativat
tumaan huonoonkin sääntelyyn joukosta erottaumuita EU-maita tiukempaa sääntelyä.
tumisen pelossa.

On epäreilua syyttää EU:ta
ylisääntelystä, jos Suomi ei ole
uusia byrokratiasäännöksiä
vastustanut vaan on
ensimmäisten joukossa
kannattamassa komission
ehdotuksia.

4 Professori Phelpsin haastattelu Talouselämä 21/2014.
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Suomen on EU-toimissaan pidettävä kirkkaana
mielessään myös se, että Suomi on teollisuusmaa,
jonka viennistä yli puolet tulee perusteollisuudesta. EU:n yksipuolisella ilmastopolitiikalla ajetaan
teollisuutta sellaisiin EU:n ulkopuolisiin maihin,
joissa ympäristösääntely ja valvonta on Suomea
huomattavasti heikompaa. Kuitenkin on syytä
muistaa, että on laskettu, että vuonna 2030 EU
tuottaa vain viisi prosenttia kasvihuonepäästöistä.
EU:n yksipuolinen ilmastopolitiikka ei siten ole kenenkään etu, vaan Suomen on vaikutettava siihen,
että EU tekee vahvaa ilmastopolitiikkaa globaalisti,
eikä EU:n sisällä. Kun vain viisi prosenttia kasvihuonepäästöistä jatkossa tulee EU:sta, ei ympäristön
tilaa globaalilla tasolla edistetä sääntelemällä
eurooppalaista teollisuutta kireästi ja siten edistämällä teollisuuden siirtymistä muihin maanosiin.

EU-sääntely kaipaa avoimuutta
Kotimaisessa lainvalmistelussa avoimuus on nykyään usein varsin hyvällä tasolla, vaikka poikkeuksiakin on. EU:n säädösvalmistelussa vastaavaa avoimuutta ei noudateta. Euroopan komissio järjestää
toki konsultaatioita, joista voi päätellä tulevien
säädösehdotusten sisältöä. Ehdotukset tulevat
kuitenkin julkisiksi ja kommentoitavaksi vasta siinä
vaiheessa, kun komissio antaa direktiiviehdotuksensa. Siinä vaiheessa edunvalvontatyö voi jo olla
myöhäistä, sillä asia on jo edennyt pitkälle. Kuvioon
kuuluu, että komissiosta vuodetaan asiakirjoja erinäisille tahoille. Esimerkiksi Financial Times pystyy
usein uutisoimaan vireillä olevista hankkeista ennen kuin Suomessa on nähty tekstejä. Edunvalvontatyö on Suomessa vaikeaa, kun suomalaisilla on
tapana noudattaa sääntöjä. Havaintomme on ollut,
että keskeneräisistä asioista saa usein parhaiten
tietoa kontakteilla suuriin jäsenmaihin. EU:n tulisi
jatkossa siirtyä avoimemman säädösvalmistelun
piiriin. Mahdollisuus kommentoida hankkeita aikaisemmassa vaiheessa nostaisi säädösvalmistelun
tasoa.

Muuttuuko yritysvastuu raportointipakoksi vai todelliseksi toiminnaksi
Yritysten yhteiskuntavastuu on tullut jäädäkseen.
Asiaan liittyy kuitenkin se piirre, että vastuullisuutta edistetään kasvattamalla yritysten raportointivelvoitteita. Vaikuttaa siltä, että yritysvastuun
edistämisestä on tulossa konsulttivetoista yritystoimintaa, jossa pääpaino on raportoinnilla. Yrityksille
aiheutuu raportoinnista merkittäviä kustannuksia,
ja tiedossa on, että raportit eivät kulu muiden
sidosryhmien kuin yritysvastuuammattilaisten
käsissä.

Yksi esimerkki tästä kysymyksestä on verojalanjäljen raportointi. Jo syksyllä 2012 Keskuskauppakamarin taholta tuotiin mediassa esiin, että suuret
yritykset voisivat vapaaehtoisuuden pohjalta
raportoida verojalanjälkeään. Uuden vuoden 2013
alkaessa annetussa uuden vuoden toive -tiedotteessa todettiin seuraava.
Jos suuret yritykset kertoisivat verojalanjälkensä, yleisö saisi kattavamman kuvan yritysten
toiminnasta ja merkityksestä. Yhteisöveroa
maksaa vain voittoa tuottava yritys, mutta
kaikki yritykset maksavat monenlaisia veroja
ja julkisia maksuja työnantajavelvoitteiden
lisäksi. Esimerkiksi arvonlisä-, kiinteistö-, sähkö-,
jäte-, polttoaine-, auto- ja varainsiirtoverot sekä
tullit tuottavat suuria summia valtion kassaan,
ennakonpidätyksistä ja työnantajavelvoitteista
puhumattakaan. Kertomalla näistä koostuvan
veronjalanjälkensä yleisö saisi kokonaiskuvan
siitä, mikä yrityksen merkitys ympäröivälle
yhteiskunnalle on.
Tämä olisi osa yhteiskunnallista tilinpäätöstä,
jossa kerrotaan yrityksen vaikutukset laajemmin
kuin vain omistajien kannalta. Uusia säännöksiä ja suosituksia ei kuitenkaan tarvita vaan
yritysten oma-aloitteista joustavaa menettelyä,
jotta yritysten hallinnollista taakkaa ei kasvateta entisestään.
Tähän ei pidä rakentaa uutta sääntelyä, vaan
asia voidaan hoitaa kokoamalla helposti saatavilla olevat tiedot ja kertomalla asiasta tilinpäätöstietojen yhteydessä.
Sittemmin jotkut yritykset ovat alkaneet raportoida verojalanjälkeen, mikä ei ole helppo harjoitus.
Kuitenkin näyttää siltä, että poliitikoilla on halua
ryhtyä sääntelemään asiaa. EU selvittää sääntelytarvetta vuoteen 2018 mennessä. Nähtäväksi jää,
haluavatko suomalaiset poliitikot säännellä asiaa
Suomi-vetoisesti. Toivottavasti asian annetaan kehittyä yritysten omien toimien ja hyvin käytäntöjen
varassa.
Yritysvastuuta koskevaa raportointia käsitellään
myös jäljempänä pörssiyhtiöiden sääntelyä koskevassa osiossa.
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SÄÄNTELY KURITTAA PÖRSSIYHTIÖTÄ

Arvopaperimarkkinoita on kohdannut varsinainen
sääntelytsunami, joka alkoi 2000-luvun alun yritysskandaaleista ja kiihtyi edelleen finanssikriisin seurauksena. Kuitenkaan pörssiyhtiöiden raportointi ei
aiheuttanut finanssikriisiä. Jo ennen lisäsääntelyn
vyöryä pörssiyhtiöihin on kohdistunut tiukat tiedonanto- ja sisäpiirivelvoitteet.
Lopputulos on, että koko Eurooppa, etunenässä
Suomi, kärsii uusien pörssiyhtiöiden kadosta. Pörssiyhtiöiden määrä vähenee, kun yrityskauppojen
myötä yhtiöitä poistuu pörssilistalta. Suomalaisten pörssiyhtiöiden osakkeilla käydystä kaupasta
puolet on siirtynyt kevyesti säänneltyihin vaihtoehtoisiin markkinapaikkoihin. Helsingin pörssi on
vakavassa näivettymiskierteessä. Tilanteeseen on
toki useita syitä. Ensinnäkään meillä ei Suomessa
ole riittävästi kasvuyrityksiä. Toisaalta yritykset ovat
saaneet viime aikoihin asti erittäin edullisesti lainarahoitusta pankeista, joten listautumisanteja ei ole
tarvittu yritysten rahoituksen hankintaan. Osinkoverotuksemmekaan ei suosi pörssilistautumista.
Pörssin näivettymisuhka johtuu myös siitä, että
puolet Euroopan pörssikaupasta on siirtynyt
perinteisistä pörsseistä vaihtoehtoisiin markkinapaikkoihin. Ne pystyvät hinnoittelemaan kaupankäynnin pörssejä edullisemmaksi, sillä niillä ei ole
velvoitetta valvoa listayhtiöitä. Kilpailutilanne ei ole
neutraali, mikä on iso haaste Helsingin pörssille.
Brysselissä on havahduttu nykysääntelyn epäsuhtaisuuteen, mutta vie varmasti melkoisesti aikaa,
ennen kuin tilanne saadaan korjattua - mikäli se
ylipäätään on mahdollista.

Puolet listayhtiöistä pieniä
Pörssiyhtiöille on asetettu tiukkoja raportointivelvoitteita unohtaen, että esimerkiksi Suomessa
puolet pörssiyhtiöistä on pieniä. Suuren ja pienen
pörssiyhtiön kokoero on jopa tuhatkertainen, ja
velvoitteet on asetettu suurten kansainvälisten
konsernien resurssien näkökulmasta. Ilmeisesti
kaikissa EU-maissa ei pörssin tiukasti säännellyllä
päälistalla ole yhtä pieniä yrityksiä kuin Suomessa.
Tämä voi olla yksi syy pörssisääntelyn kohtuuttomuudelle pienten yhtiöiden kannalta.

Kun tarkastelee pieniä yhtiöitä tarkemmin, havaitsee, että itse asiassa pörssiyhtiöistämme lähes 20
prosenttia on niin pieniä, että niiden markkinaarvo on alle 20 miljoonaa euroa. Näistä yhtiöistä yli
kolmannes on markkina-arvoltaan alle 10 miljoonaa euroa.
Yleinen käsitys lienee, että pörssiyhtiöt ovat kansainvälisiä suuryrityksiä, joilla on runsaat resurssit
monenlaisten raporttien laatimiseen. Säännökset
on laadittu suuryritysten resurssien näkökulmasta, mutta kaikkien pörssiyhtiöiden on niitä
noudatettava. Ylisääntelystä on tullut merkittävä
pörssilistautumisen este. Ja tulokset ovat kaikkien
nähtävillä: pörssiyhtiöiden määrä on viimeisen
kymmenen vuoden aikana laskenut, kun uusia yhtiöitä ei pörssiin juurikaan saada ja vanhoja poistuu
yrityskauppojen kautta.
Pragmaattiset amerikkalaiset ovat jo havahtuneet
tilanteeseen. Presidentti Obaman ajama American
Jobs Act -lakipaketti edistää ylettömän pörssisääntelyn purkamista pienten pörssiyhtiöiden
osalta. Yhdysvaltain pörssivalvoja SEC:n edustajat
ovat vuodesta 2012 lukien julkisesti kiinnittäneet
huomiota arvopaperimarkkinoiden ylisääntelyyn. SEC:n komissaari Daniel M. Gallagher totesi
17.5.2013 Dublinissa pidetyssä Irlannin EU-puheenjohtajuuden Corporate governance -konferenssissa, että osakkeenomistajat eivät ole hyötyneet USA:n tiukennetusta pörssisääntelystä, vaan
hyötyjinä ovat olleet lakimiehet ja tilintarkastajat.
SEC näyttää ymmärtävän, että arvopaperimarkkinavalvojan etu on, että markkina on olemassa
ja voi hyvin. Tätä ymmärrystä tarvittaisiin myös
Euroopassa.

Kvartaaliraportointi aiheuttaa merkittäviä kustannuksia
Yksi valonsäde synkässä tilanteessa on nähty. Euroopan parlamentti ja komissio pääsivät 30.5.2013
kompromissiratkaisuun, joka poistaa pakollisen
kvartaaliraportoinnin pörssiyhtiöiltä. Jatkossa yhtiö
voi ratkaista omien ja osakkeenomistajiensa tarpeen mukaisesti raportointitahdin. Tosin direktiiviä
ei ole vielä pantu täytäntöön Suomessa.
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Sääntely kurittaa pörssiyhtiötä

Osavuotinen raportointi on erityisesti pienemmille listayhtiöille raskas velvollisuus. Harvennettu
raportointiväli keventäisi listayhtiöiden hallinnollista taakkaa ja saattaisi myös lisätä analyytikkojen
kiinnostusta pieniin listayhtiöihin, kun tietoa ei
tulisi tarpeettoman usein. Sijoittajienkaan kannalta
muutos ei ole ongelmallinen, sillä pörssiyhtiöllä olisi edelleen jatkuva tiedonantovelvollisuus
osakkeen arvoon vaikuttavista asioista ja velvoite
tarvittaessa antaa positiivinen tai negatiivinen tulosvaroitus.

osakkeenomistajien pitkäaikaiseen vaikuttamiseen
kannustamiseksi. Jotta sääntelysoppa olisi täydellinen, kussakin hankkeessa on eri raja-arvo, joihinkin
yhtiöihin kutakin direktiiviä sovellettaisiin.
Direktiivit tulevat lisäämään pörssiyhtiöiden raportointivaatimuksia merkittävästi. Joidenkin direktiivien soveltamisalaan kuuluu myös ei-listattuja
yrityksiä. Raportointivaatimukset ovat jatkossa niin
laajat, että usein kuulee kysyttävän, kuka
näitä kaikkia raportteja lukee. Raporttien
yhteisiä kustannusvaikutuksia yhtiöille ei
myöskään ole selvitetty asianmukaisesti.

Kuka näitä kaikkia raportteja
lukee?

Pakollisten raportointivaatimusten
keventäminen ei
pakota pörssiyhtiöitä
vähentämään raportointiaan, vaan kyse on siitä,
että raportointi voidaan jatkossa tehdä yrityksen
ja sidosryhmien tarpeiden mukaisesti. Yhtiön
valittavana on toki myös kvartaaliraportoinnin
jatkaminen. Kansainväliset suuryritykset pysynevät
kvartaaliraportoinnin piirissä ainakin niin kauan
kuin se on markkinakäytäntö ja sijoittajien toive.
Suomen osalta asia on tekemistä vaille valmis, sillä
direktiiviä ei ole vielä pantu täytäntöön Suomessa.
Keskuskauppakamari on vuodesta 2009 lukien ajanut muutosta sekä Euroopan että Suomen tasolla,
sillä kukin raporttikierros maksaa pienelle listayhtiölle 50 000–60 000 euroa.
Eräs pieni listayhtiö laski, että jo vuonna 2009 sille
aiheutuu raportoinnista seuraavat kulut:
osavuosikatsaus

30 000 €/
raportointikerta

tilintarkastajan palkkio

46 000 € vuodessa

tilinpäätökseen liittyvät
erilliskysymykset (IFRS) ja
käännökset

20 000 € vuodessa

tiedottamiseen ja tiedotteisiin liittyvät kulut

20 000 €/
raportointikerta

muut kulut

10 000 €/
raportointikerta

Uusia byrokratia- ja raportointivelvoitteita tulossa
Parhaillaan on vireillä lukuisia direktiivihankkeita,
jotka kurittavat erityisesti pörssiyhtiöitä. Ylipäätään
niiden soveltamisalaan Euroopan komissio on
ottanut turhan pieniä yrityksiä. Nämä ehdotukset
koskevat kiintiödirektiiviä, pörssiyhtiöiden hallitusten monimuotoisuuspolitiikkaa, ei-taloudellista raportointia, maakohtaista raportointia ja direktiiviä
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Kiintiödirektiivi
Kiintiödirektiivi asettaa pörssiyhtiön hallituskokoonpanon sukupuolijakauman tavoitteeksi 40
prosenttia kumpaakin sukupuolta. Tähän prosenttiin ei laskettaisi mukaan hallituksen jäsenenä
mahdollisesti olevaa yhtiön omaa toimitusjohtajaa
tai muuta johtoa. Direktiivi mahdollistaa, että
kansallisella tasolla tavoitteeksi asetetaan 33,33
prosenttia kaikista hallituspaikoista (ml. mahdollisesti jäsenenä oleva toimitusjohtaja).
Hallituksia koskevan kiintiödirektiivin ehdotetaan
koskevan pörssiyhtiöitä, joilla on
• vähintään 250 työntekijää ja
• yli 50 miljoonan euron liikevaihto tai
• yli 43 miljoonan euron tase
Lisäksi direktiivi koskee valtion enemmistöyhtiöitä.
Direktiivin soveltamisalan raja-arvot ovat niin
alhaalla, että direktiiviä sovellettaisiin noin puoleen pienistä listayhtiöistämme. Tässä sivuutetaan
se, että pienillä pörssiyhtiöillä on pienet hallitukset, joissa usein istuu omistajayrittäjiä. Yrityksen
kannalta ei hallituskoon kasvattaminen lakisyistä
välttämättä ole hedelmällistä.
Suomen pörssiyhtiöt ovat EU:n kärkeä naisten
osuudessa pörssiyhtiöiden hallituksissa. Suurilla
pörssiyhtiöillämme on jo 29 prosenttia hallitusjäsenistä naisia, ja pienilläkin on luku noussut vuosi
vuodelta ja saavutti tänä keväänä 20 prosenttia.
Naisten osuus pörssiyhtiöiden hallituksissa on yli
kolminkertaistunut 10 vuodessa. Siitä huolimatta
valtioneuvoston taholta esitetään jatkuvasti, että
kehitys olisi Suomessa hidasta ja että kiintiösääntelyä tarvittaisiin. Tällainen lähinnä pieniin yhtiöiden
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kohdistuva ylisääntely olisi vahingollista Helsingin
pörssin tulevaisuuden kannalta, ja jättää piiloon
todellisen ongelman eli naisten vähäisyyden liiketoimintajohdossa.
Kiintiöillä ei viedä naisia yritysten toimivaan johtoon. Kiintiöiden tehottomuus naisjohtajuuden
edistämisessä on nyt havaittu myös kiintiömaa
Norjassa. Norjan uusi pääministeri Erna Solberg
on kiinnittänyt huomiota asiaan ja todennut, ettei
usko kiintiöillä voitavan saada enempää naisia
liike-elämään, vaan että naisille on annettava
enemmän mahdollisuuksia rakentaa parempia
ansioluetteloita.
Sen lisäksi, että kiintiöt eivät ole onnistuneet parantamaan naisten tosiasiallista asemaa yhtiöiden
johdossa, kiintiölainsäädäntöön liittyy myös muita
kielteisiä sivuvaikutuksia, kuten ns. golden skirt -ilmiö eli hallituspaikkojen kasaantuminen harvoille
henkilöille sekä mahdollisesti hallituskoon epätarkoituksenmukainen kasvu. Norjassa on kiintiösääntelyn voimassaoloaikana julkisten yhtiöiden määrä
vähentynyt noin 600:sta runsaaseen 300:aan.
Euroopan parlamentti on äänestänyt direktiivin
puolesta, ja direktiivi näyttää etenevän.

Suomen hallitus käsittelee kiintiöitä kesäkuussa 2014
Maan hallitus ottaa kantaa kiintiöihin hallituksen
tasa-arvo-ohjelman mukaan kesäkuussa 2014
arvioidakseen, onko naisten osuus pörssiyhtiöiden hallituksissa lisääntynyt riittävästi, ja päättää
samassa yhteydessä, ryhtyykö hallitus valmistelemaan kiintiösääntelyä.
Tilanne on erikoinen, sillä Suomi on EU:n huippua
naisten hallituspaikoissa pörssiyhtiöissä ja kansainvälisesti tunnettu esimerkki siitä, miten naisten
osuutta pörssiyhtiöiden hallituksissa voidaan lisätä
itsesääntelyn keinoin ilman kiintiösääntelyä.

Hallituskokoonpanon monimuotoisuuspolitiikan raportointi
Hallituskokoonpanon monimuotoisuuspolitiikan raportointia koskeva direktiivi on hyväksytty
EU:ssa. Direktiivi edellyttää, että yhtiön antamaan
selvitykseen yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) otetaan
kuvaus yhtiön hallituksen kokoonpanon monimuotoisuuspolitiikasta koskien esimerkiksi jäsenten
ikää, sukupuolta sekä koulutus- ja ammattitaustaa.
Yhtiön on kerrottava monimuotoisuuspolitiikan
tavoitteet sekä miten ne on pantu täytäntöön ja
mitä tuloksia politiikalla on saavutettu. Tilintarkastaja tarkastaa, että tiedot on toimitettu.

Velvoitetta koskee Comply or Explain -periaate, eli
yhtiö voi jättää kyseisen politiikan laatimatta, kunhan ilmoittaa siitä ja perustelee päätöksensä.
Hallituskokoonpanon monimuotoisuuspolitiikan raportointia koskevan tilinpäätösdirektiivin
muutosta koskevan ehdotuksen soveltamisala
kattaa ne pörssiyhtiöt, joilla täyttyy vähintään kaksi
seuraavasta kolmesta edellytyksestä:
• yli 250 työntekijää
• taseen loppusumma ylittää 17,5 miljoonaa
euroa
• liikevaihto ylittää 35 miljoonaa euroa.
Näin alhainen soveltamisraja merkitsee, että
varsin pienet yhtiöt olisivat raportointivaatimuksen piirissä. Kun otetaan huomioon, että pienten
pörssiyhtiöiden hallituksessa on keskimäärin 5,4
jäsentä, sietää pohtia, minkälainen jäsenten ikää,
sukupuolta, maantieteellistä jakaumaa ja koulutuksellista ja ammatillista taustaa koskeva politiikka
olisi yhtiön kannalta hyödyllistä, kun hallituksen
kokoonpanon kannalta keskeinen tekijä pitäisi olla
riittävä liiketoimintaosaaminen.

Ei-taloudellista raportointia koskeva direktiivi
Ei-taloudellista raportointia koskeva direktiivi
etenee ja sisältää yhtiöille velvoitteen antaa eitaloudellista tietoa sisältävän selvityksen ja kuvata
toimintalinjojaan ympäristö-, sosiaalisissa ja työsuhdeasioissa, ihmisoikeuksien kunnioituksessa,
korruption torjunnassa ja lahjonnassa. Mikäli yhtiöllä ei tällaista toimintaohjelmaa ole, yrityksen olisi
kerrottava miksi ei (Comply or Explain -periaate).
Selvityksessä olisi kerrottava myös toimintalinjojen
toteutumisesta sekä kyseisiin asioihin liittyvistä
riskeistä ja niiden hallinnasta. Direktiivi koskisi
yrityksiä, joilla on
• yli 500 työntekijää ja
• tase yli 20 miljoonaan euroa tai
• nettoliikevaihto yli 43 miljoonaa euroa.
Direktiivi koskee muitakin yhtiöitä kuin pörssiyhtiötä, mikäli ne täyttävät direktiivin raja-arvot.
Yksi hankkeen ongelmista on se, että se liittäisi
tilintarkastustoimia raporttiin, mikä aiheuttaa
yrityksille kustannuksia tuottamatta varsinaista
lisäarvoa.
Euroopan komissio selvittää lisäksi vuoteen 2018
mennessä, ryhtyykö se toimiin maakohtaisen veroraportoinnin sääntelemiseksi.
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Maakohtaista raportointia koskeva direktiivi

kohdistetaan kaikkiin pörssiyhtiöihin, eikä siis pelkästään suuriin pörssiyhtiöihin.

Maakohtaista raportointia koskeva direktiivi
edellyttää raportointia valtioille tehtävistä maksuista kaivannaisteollisuuden ja alkuperäismetsien
käytön osalta. Raportointi koskee vähintään 100
000 euron maksuja.

Palkitsemista koskeva raportointi ja yhtiökokouskäsittely

Velvoitteen piirissä ovat yleisen edun kannalta
merkittävät yhtiöt,
kuten pörssiyhtiöt.
Lisäksi direktiivi kattaa
yritykset, joilla vähintään kaksi seuraavista
kolmesta raja-arvosta
ylittyy tilinpäätöspäivänä:

Direktiiviehdotus edellyttää toimitusjohtajan
palkitsemisjärjestelmän ennakkohyväksymistä
yhtiökokouksessa vähintään kolmen vuoden välein
ja toteutunutta palkitsemista koskevan
palkitsemisraportin
käsittelyä vuosittain
varsinaisessa yhtiökokouksessa. Direktiiviehdotus sisältää erittäin yksityiskohtaista
sääntelyä ja kymmenittäin raportoitavia
kohtia. Erityisesti
pienille pörssiyhtiöille tästä aiheutuu merkittävää
hallinnollista taakkaa.

Itse asiassa palkkioiden
yhtiökokouskäsittelyn on
havaittu jopa nostavan
palkkioita.

• taseen loppusumma: 20 miljoonaa euroa;
• liikevaihto: 40 miljoonaa euroa;
• työntekijöitä tilivuoden aikana keskimäärin:
250.
Direktiivi siis koskee muitakin yhtiöitä kuin pörssiyhtiötä, mikäli ne täyttävät direktiivin raja-arvot.
Säännökset sisältyvät direktiiviin 2013/34/EU
tietyntyyppisten yritysten vuositilinpäätöksistä,
konsernitilinpäätöksistä ja niihin liittyvistä kertomuksista, Euroopan parlamentin ja neuvoston
direktiivin 2006/43/EY muuttamisesta ja neuvoston
direktiivien 78/660/ETY ja 83/349/ETY kumoamisesta (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/
TXT/HTML/?uri=CELEX:32013L0034&from=EN) .

Direktiiviehdotus osakkeenomistajien
pitkäaikaiseen vaikuttamiseen kannustamiseksi
Euroopan komissio antoi 9.4.2014 ehdotuksen
osakkeenomistajien oikeuksia koskevan direktiivin
muuttamiseksi, jolla pörssiyhtiön toimitusjohtajan
palkitseminen ja lähipiiritransaktiot viedään yhtiökokouskäsittelyyn. Direktiiviehdotuksen soveltamisalana ovat kaiken kokoiset pörssiyhtiöt.
Lainsäätäjän virheellistä näkökulmaa kuvaa hyvin
se, että antaessaan ehdotuksensa osakkeenomistajien oikeuksia koskevaksi direktiiviksi Euroopan
komissio otsikoi tiedotteensa siten, että sääntely
koskisi Euroopan suurimpia yhtiöitä (European
Commission proposes to strengthen shareholder
engagement and introduce a ”say on pay” for
Europe’s largest companies). Tiedotteen ja direktiiviehdotuksen tarkempi tarkastelu kuitenkin
osoittaa, että uudet laajat raportointivaatimukset
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Ehdotusta palkkioiden viemisestä yhtiökokouksen
päätettäväksi perustellaan sillä, että se alentaisi
palkitsemistasoa. Lukuisissa maissa palkitsemisasioita on 2000-luvulla ryhdytty viemään yhtiökokouksen päätettäväksi, ja muutoksen vaikutuksia on
tutkittu useissa yliopistoissa. Tulos on selvä; palkitsemisen vieminen yhtiökokouksen päätettäväksi
ei alenna palkitsemistasoa. Itse asiassa palkkioiden
yhtiökokouskäsittelyn on havaittu jopa nostavan
palkkioita. Taustalla saattaa olla se, että viemällä
palkitseminen yhtiökokoukseen johto saa palkkioille omistajien siunauksen, eikä hallitusta voida
asettaa vastuuseen ylettömästä palkitsemisesta,
kun päätös on osakkeenomistajien tekemä.
Lähipiiriliiketoimien raportointi ja yhtiökokouskäsittely
Myös lähipiiritransaktioille ehdotetaan uusia muotovaatimuksia, jotka merkitsevät joillekin yhtiöille
raskasta uutta byrokratiaa esimerkiksi raaka-ainehankintojen teossa.
Direktiiviehdotuksen mukaan ne lähipiiriliiketoimet, jotka ovat yli yhden prosentin yhtiön taseesta,
tulee julkistaa erikseen ja ne lähipiiriliiketoimet,
jotka ylittävät viisi prosenttia yhtiön varoista, pitäisi
viedä yhtiökokouksen hyväksyttäväksi. Komission
ehdotus lähipiiriliiketoimien erittäin laajasta raportoinnista ja yhtiökokouskäsittelystä kaavamaisilla,
varsin alhaisilla raja-arvoilla on kestämätön ja
toteutuessaan haittaisi useiden suomalaisten pörssiyhtiöiden päivittäistä liiketoimintaa ja hankaloit-
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taisi joidenkin käytössä olevien konsernirakenteiden säilyttämistä. Tämä säännös voi toteutuessaan
yksistään johtaa siihen, että yhtiö hakeutuu pois
pörssistä.
Ehdotuksen ongelmallisuus lähtee jo käytetystä
lähipiirin määritelmästä. Mikäli lähipiiritransaktioissa on ongelmia tai väärinkäytöksiä, ne liittynevät
tyypillisesti tilanteisiin, jossa yhtiö tekee oikeustoimia toimitusjohtajan tai muuhun johtoon kuuluvan omistaman yrityksen kanssa, joka ei kuulu
pörssiyhtiön konserniin.

Ehdotuksen toteutuessa vähemmistöomistaja voi
pahimmillaan pyrkiä hyötymään siitä, että yhtiön
liiketoiminnan kannalta välttämättömiä päätöksiä
ei voida tehdä ilman hänen suostumustaan. Tämä
voi koskea erityisesti tilanteita, jossa pörssiyhtiön
konsernirakenne ja toimintamalli on sellainen,
että konserniyhtiöiden välillä tehdään jatkuvasti
liiketoimia.

Ehdotettu erittäin laaja lähipiirin määritelmä toisi
direktiivin raskaan sääntelyn piiriin kaikki konsernin sisäisetkin liiketoimet lukuun ottamatta täysin
omistettuja tytäryhtiöitä, joiden osalta ehdotus
sallii maakohtaisen poikkeaman.
Direktiiviehdotuksen suhteettomuus korostuu
vielä sillä, että sääntelyn piiriin ehdotetaan kaikenlaisia liiketoimia niiden luonteesta riippumatta. Nykyisellä sanamuodolla pörssiyhtiön tavanomaiseen
toimintamalliin kuuluvat komponentti-, raaka-aine- ja energiahankinnat sekä jopa rahoitusmarkkinainstrumenttien vaihdanta kuuluvat sääntelyn piiriin, mikäli hankintoja tehdään lähipiiriltä ja niiden
arvo ylittää direktiiviehdotuksen raja-arvot. Tämä
on kestämätöntä niiden pörssiyhtiöiden kannalta,
joiden tavanomainen liiketoiminta edellyttäisi
jatkossa erillisiä julkistuksia, asiantuntijalausuntoja
ja yhtiökokouspäätöksiä.
Direktiiviehdotukseen sisältyy vielä se erikoisuus,
ettei lähipiiriin kuuluva saisi osallistua asiaa koskevaan päätöksentekoon yhtiökokouksessa. Osakkeenomistajalle, joka saattaa olla jopa enemmistöomistaja, säädettävä kielto osallistua äänestyksiin
asettaisi yhtiön alttiiksi aggressiivisen vähemmistöomistajan lyhyen aikavälin voittoa tavoitteleville
toimille, jotka eivät välttämättä ole yhtiön ja sen
muiden osakkeenomistajien näkökulmasta tarkoituksenmukaisia.
Päätöksen tekevä vähemmistö voisi muodostua
sattumanvaraisesti riippuen siitä, kuinka hajaantunut tai keskittynyt yhtiön omistajakunta on, keitä
omistajia sattuu osallistumaan päätöksentekoon
yhtiökokouksessa ja kuinka laajasti muita osakkeenomistajia on suljettu pois yhtiökokouksen
päätöksenteosta. Päätöksenteko voi saada arvaamattoman luonteen ja vaarantaa yhtiön pitkän
aikavälin menestyksen ja jopa liiketoimintojen
jatkuvuuden.
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Yritysesimerkki
Direktiivi viemässä päivittäistä liiketoimintaa yhtiökokouskäsittelyyn
Komission ehdottamat tiukennukset lähipiiritoimien käsittelyyn uhkaavat metsäteknologiayritys
Keslaa kaavamaisella yhtiökokousbyrokratialla,
joka ei hyötyjä tuo. Laajamittainen raportointitaakka vaarantaa myös liikesalaisuudet.

Direktiivin soveltamisrajan nostaminen viidestä
prosentista kymmeneen ei Keslaa auttaisi, sillä
komponenttihankinnat tytäryhtiöltä ovat noin
neljännes suhteessa Keslan taseen arvoon.
”Ehdotettu yhtiökokousbyrokratia ei hyödytä
ketään, vaan aiheuttaisi yhtiöllemme turhia kustannuksia”, Nevalainen kuvaa direktiiviehdotuksen
vaikutuksia.
Vaatimukset voivat mennä jopa liikesalaisuuksien
puolelle, jos konsernin sisäiset kaupat ehtoineen
pitäisi julkistaa myös ulkopuolisten ostajien tietoon.
”Liiketoimintamallimme ja lähipiiriliiketoimien suuruus ilmenee yhtiön vuosikertomuksesta ja nettisivuiltamme. Tällainen sääntely ei kannusta yhtiötä
olemaan pörssissä ja tuntuu käsittämättömältä,
että ehdotus on ylipäätään annettu”, Nevalainen
summaa.

Kesla Oyj on Helsingin pörssiin listautunut metsäteknologiayhtiö. Sen konserniin kuuluu yhtiölle
komponentteja valmistava tytäryhtiö siten, että
Kesla omistaa 90 prosenttia komponentteja valmistavasta yhtiöstä ja Keslan toimitusjohtaja Jari
Nevalainen omistaa loput 10 prosenttia. Kesla Oyj
ostaa vuosittain tytäryhtiöltään komponentteja
noin kahdeksalla miljoonalla eurolla. Tytäryhtiö
myy tuotteitaan myös ulkopuolisille asiakkaille.
Tuotannosta noin puolet menee konsernin ulkopuolisille asiakkaille.
”Yhtiömme komponenttihankinnat tytäryhtiöltä
ovat niin suuret vuosittain, että kaupat menisivät
direktiivin lähipiiriliiketoimien sääntelyn piiriin,
sillä Keslan tase on noin 32 miljoonaa euroa. Tämä
tarkoittaisi sitä, että joutuisimme käsittelemään ja
hyväksyttämään yhtiön tavanomaisia komponenttihankintoja yhtiökokouksissa”, toimitusjohtaja Jari
Nevalainen kuvaa osakkeenomistajien oikeuksista
annetun direktiiviehdotuksen vaikutuksia.
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Ratkaisu
Sääntely on pörssiyhtiöille raskasta, eikä pörssilistautumiseen ole vuosiin ollut juurikaan kiinnostusta. Siitä huolimatta uusia velvoitteita on
pörssiyhtiöille tulossa. Sääntelyä on pikaisesti
kohtuullistettava, jotta toimiva markkina voitaisiin säilyttää. Sekä Suomen että EU:n tasolla on
havahduttava siihen, että pörssiyhtiölle jatkuvasti
sälytettävät lisävelvoitteet muodostavat merkittävän pörssilistautumisen esteen ja ovat vahingollisia
Suomen ja EU:n taloudelle. Suomen ja EU:n on
tehtävä periaatepäätös siitä, ettei pörssiyhtiöiden
raportointivelvollisuuksia enää lisätä ja olemassa
olevaa ja valmisteltavaa sääntelyä on kevennettävä.

Kvartaaliraportoinnin pakollisuus poistettava pikaisesti
Euroopan parlamentti ja komissio pääsivät
30.5.2013 kompromissiratkaisuun avoimuusdirektiivin muutoksesta, joka poistaa pakollisen kvartaaliraportoinnin pörssiyhtiöiltä. Jatkossa yhtiö voi
ratkaista omien ja osakkeenomistajiensa tarpeen
mukaisesti raportointitahdin. Direktiiviä ei kuitenkaan ole vielä pantu täytäntöön Suomessa. Valtiovarainministeriön on syytä saattaa lakimuutoksen
valmistelu pikaisesti valmiiksi.

Raportointidirektiivien soveltamisalat
yhtenäistettävä ja nostettava
Jatkuvat raportointia edellyttävät direktiivihankkeet ovat aiheuttamassa pörssiyhtiöille sietämätöntä hallinnollista taakkaa, joka ei ole oikeassa
suhteessa kenenkään raportoinnista saamaan
hyötyyn. Kaiken lisäksi direktiivien soveltamisrajat
määritellään direktiivikohtaisesti niin, että jokaisella direktiivillä on erilainen soveltamisala. Jo tämä
aiheuttaa hallinnollista taakkaa.
Soveltamisalan rajausten epäyhtenäisyys johtuu
siitä, että Euroopan komission eri yksiköt ovat valmistelleet kukin oman hankkeensa käyttäen omia
raja-arvoja, eikä hankkeiden yhteensovittamiselle
ole mitään menettelyä. Raja-arvojen moninaisuutta kuvaa se, että jopa komission edustajat sekaantuvat puhetilaisuuksissa siitä, mitä raja-arvoa
sovelletaan mihinkin velvoitteeseen.

Raportointidirektiivien soveltamisrajat on yhtenäistettävä ja ne on nostettava sellaiselle tasolle,
että pienimmät pörssiyhtiöt eivät ole raportoinnin
piirissä.
Soveltamisrajat on nostettava seuraaviksi:
• vähintään 500 työntekijää ja
• yli 100 miljoonan euron liikevaihto tai
• yli 100 miljoonan euron tase
Ehdottamamme raja-arvot olisivat huomattavasti
onnistuneempia kuin nykyisin käytetyt kohtuuttoman alhaiset raja-arvot, sillä ehdotuksemme
rajaisi enemmän pieniä pörssiyhtiöitä direktiivin
soveltamisalan ulkopuolella. Kaikki large cap -yhtiöt täyttäisivät ehdottamamme raja-arvot. Sama
koskee suurinta osaa mid cap -yhtiöistä, joista vain
viisi jäisi velvoitteiden ulkopuolelle. Small cap -yhtiöistä kolme neljäsosaa vapautuisi tiukoista raportointivelvoitteista. Ehdotus on erittäin maltillinen,
sillä edelleen 13 pientä pörssiyhtiötämme täyttäisi
nämä raja-arvot. Joidenkin nykyisten raja-arvojen
piiriin jää peräti puolet pienistä pörssiyhtiöistämme, mikä ole tarkoituksenmukaista.

Kiintiödirektiivi hylättävä tai ainakin
kohtuullistettava
Kiintiöillä ei edistetä naisten etenemistä liikkeenjohtoon. Asiaa käsitellään tarkemmin Keskuskauppakamarin julkaisemissa naisjohtajaselvityksissä
(www.naisjohtajat.fi -> materiaalit).
Kiintiödirektiivi on yksi lisäeste listautumiselle, ja
sen soveltamisrajat ovat liian alhaiset. Direktiivihankkeesta tulisi luopua. Jos näin ei käy, direktiivin
soveltamisalaa tulee nostaa edellisessä kohdassa
ehdotetulla tavalla niin, että sen piiriin kuuluvat
yritykset, joissa on vähintään 500 työntekijää ja yli
100 miljoonan euron liikevaihto tai yli 100 miljoonan euron tase.
Kiintiödirektiivi asettaa pörssiyhtiön hallituskokoonpanon sukupuolijakauman tavoitteeksi 40
prosenttia kumpaakin sukupuolta. Tähän prosenttiin ei laskettaisi mukaan hallituksen jäsenenä
mahdollisesti olevaa yhtiön omaa toimitusjohtajaa
tai muuta johtoa.

21

Sääntely kurittaa pörssiyhtiötä

Direktiivi mahdollistaa, että kansallisella tasolla
tavoitteeksi asetetaan 33,33 prosenttia kaikista
hallituspaikoista (ml. mahdollisesti jäsenenä oleva
toimitusjohtaja). Suomen on säädettävä tavoiteosuudeksi 33,33 prosenttia. Kun naisten osuus
pörssiyhtiöiden liiketoimintajohdossa on hyvin
vähäinen (9 %) ja pörssiyhtiöiden toimitusjohtajista
vain yksi on nainen, on epärealistista edellyttää 40
prosentin tavoitearvon täyttymistä. Asiaan vaikuttaa erityisesti Suomessa se, että käytäntönä
meillä on pienet ja
tehokkaat hallitukset,
eikä direktiivi saa aiheuttaa pörssiyhtiöiden
hallituskoon keinotekoista suurentamista.
Pienten pörssiyhtiöiden hallituksissa on
keskimäärin 5,4 jäsentä eikä suurillakaan kuin 7,8.

toimintaa. Poikkeuksellisia, ei-kaupallisin ehdoin
tehtäviä liiketoimia voisi koskea erillinen julkistamisvelvollisuus, mikäli liiketoimet ovat merkittäviä.
Direktiiviehdotus sisältää merkittävän hallinnollisen taakan lisäämisen pörssiyhtiöille ilman, että
yhtiöt tai niiden osakkeenomistajat saisivat hyötyä
uusista vaatimuksista. Suomen on toimittava
direktiivineuvotteluissa aktiivisesti. Koska ainakin
osasta jäsenmaita on
odotettavissa varauksellisia tai kielteisiä
kantoja, Suomella ei
ole aihetta mukautua
pörssiyhtiöitä näivettäviin ehdotuksiin.

Pörssilistautuminen on
nykyään niin harvinaista,
että se saa aivan erityisen
uutisarvon.

Suhteeton byrokratia poistettava direktiiviehdotuksesta osakkeenomistajien
pitkäaikaiseen vaikuttamiseen kannustamiseksi
Osakeyhtiölaki sääntelee lähipiiriliiketoimiin liittyviä intressiristiriitatilanteita johdon esteellisyyttä,
osakkeenomistajien yhdenvertaisuutta ja johdon
huolellisuusvelvollisuutta koskevan sääntelyn
kautta. Tämä sääntely on lähtökohtaisesti riittävää. Joiltakin osin lähipiiriliiketoimien avoimuutta
voitaisiin kuitenkin lisätä.
Oikea tapa varmistaa lähipiiriliiketoimien riittävä
avoimuus on raportoida niistä IFRS:n mukaisesti tilinpäätöksen yhteydessä. Yhtiön liiketoimintamallia
koskeva avoimuus on myös tärkeää. Listayhtiöiden
hallinnointikoodia uudistettaessa on syytä selvittää
tarpeet ja mahdollisuudet ottaa koodiin yhtiön
liiketoimintamallia ja lähipiiriliiketoimia koskevaa
avoimuutta sisältäviä suosituksia.
Lähipiirin käsitettä on supistettava ehdotetusta erittäin laajasta käsitteestä. Käsitteen piiristä
on suljettava pois pörssiyhtiön konserniyhtiöt.
Sääntely ei saa koskea konsernin sisällä tapahtuvia
liiketoimia, onpa pörssiyhtiö konsernissa tytär- tai
emoyhtiö.
Suomen on otettava yksiselitteinen kanta, että
direktiivineuvotteluissa ei hyväksytä lähipiiriliiketoimien yhtiökokouskäsittelyä eikä yksittäisten
liiketoimien erillisjulkistusta. Erityisen tärkeää tämä
on silloin, kun on kyse samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden välisistä liiketoimista sekä silloin, kun
liiketoimet ovat osa yhtiön tavanomaista liike-
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Sääntely rakennettava pörssiyhtiöiden erilaisuus hyväksyen
Pörssiyhtiöiden sääntely on rakennettu suurten
kansainvälisten konsernien näkökulmasta, vaikka
pörssiyhtiöistä Suomessa puolet on pieniä pörssiyhtiöitä. Tiukasta sääntelystä on muodostumassa
sietämätön hallinnollinen taakka varsinkin pienten
pörssiyhtiöiden näkökulmasta. Pörssilistautuminen on nykyään niin harvinaista, että se saa aivan
erityisen uutisarvon. Viime vuosien harvat uudet
listayhtiöt ovat usein jakautumisella syntyneitä,
eivät siis aivan uusia pörssiyhtiöitä.
Jatkossa on tärkeää, että direktiiveissä ja kotimaisissa lakihankkeissa annetaan erityinen huomio
pienille pörssiyhtiöille aiheutuvaan hallinnolliseen
taakkaan. Pörssisääntelyä on muutettava periaatteellisempaan ja yleisluonteisempaan suuntaan,
jotta erikokoiset pörssiyhtiöt voisivat vapaammin
valita tarpeisiinsa sopivat käytännöt. Lisäksi pörssin
sääntöjen ja listayhtiöiden hallinnointikoodin
osalta on selvitettävä, onko tarkoituksenmukaista,
että samat säännöt ja suositukset koskevat kaikkia
pörssiyhtiöiden kokoluokkia. Kiireisenä toimenpiteenä on tehtävä uusien ja vireillä olevien raportointidirektiivien soveltamisalan suuntaaminen
suuriin yrityksiin.

Sisäpiirisääntelyä selkeytettävä
Sisäpiiriasioita koskevat epäilyt ovat viime vuosina ajoittain saaneet suuria otsikoita mediassa.
Ongelman taustalla on sisäpiirisääntelyn tulkinnanvaraisuus, jota tosin arvopaperimarkkinalain
kokonaisuudistuksen yhteydessä pyrittiin parantamaan. Asian ongelmallisuutta kuvaa se, että
useissa tapauksissa viranomaisten käynnistämät
tutkimukset tai oikeudenkäynnit ovat päättyneet

Sääntely kurittaa pörssiyhtiötä

vapauttavaan lopputulokseen. Kuitenkin kielteinen
julkisuus on jo ehditty saada, mitä ei voi jälkikäteen
poistaa. Käynnissä olevissa direktiivimuutoksissa
ja niiden implementoinnissa Suomeen on tehtävä
työtä sen eteen, että sisäpiirisääntely on selkeää.
Sääntelyn vaikeus ja kielteinen julkisuus ovat
tehokkaita listautumisen esteitä.

IFRS-tilinpäätöksen pakollisuudesta luovuttava pienten pörssiyhtiöiden
osalta
Suomen pitäisi tarmokkaasti edistää sitä, että EU
vapauttaisi pienet pörssiyhtiöt IFRS-tilinpäätösten
pakollisuudesta.

Voidaanko toimintakertomuksen tilintarkastuksesta luopua
Yksi EU-direktiivien pulmallisuus johtuu siitä, että
Suomessa on lisäsääntely, joka edellyttää toimintakertomuksen tilintarkastusta, jota EU-sääntely ei
vaadi. Näin ollen toimintakertomukseen kohdistuvien vaatimusten laajentaminen lisää automaattisesti tilintarkastajien tehtäväkenttää, jollei asiaa
oteta direktiivissä huomioon. Suomessa tulisikin
pohtia, onko tämä gold-plating tarpeen, vai voitaisiinko Suomessa luopua toimintakertomuksen
tilintarkastuksesta. Tilinpäätös luonnollisesti olisi
jatkossakin tilintarkastuksen kohteena.

Suhteellisuusperiaate todelliseen käyttöön
Lähipiiriliiketoimia koskeva direktiiviehdotus on
osuva esimerkki siitä, että sääntelyn rasittavuus ja
sen tuottama hyöty ei ole asianmukaisessa suhteessa. EU:n ja kotimaisen sääntelyn pitäisi kuitenkin noudattaa suhteellisuusperiaatetta. Jatkossa
periaatetta on noudatettava asianmukaisesti.

23

Sääntely kurittaa pörssiyhtiötä

Yhteenveto muutosehdotuksista
Seuraavaan laatikkoon on kerätty pörssiä
näivettäviä säännöksiä ja säännöshankkeita.
Nämä eivät toki yksinään ole pörssin näivettymisen takana, sillä taustalla on myös pörssiyhtiöiden listaamattomia yhtiöitä kireämpi
osinkoverotus, samoin kuin se, ettei Suomessa
ole riittävästi kasvuyhtiöitä. Pörssiyhtiöihin ja
niiden johtoon kohdistuva lööppijulkisuus ei
myöskään edistä pörssin tulevaisuutta. Moni
listaamattoman yhtiön omistaja ja johtaja
karsastaa pörssiyhtiöihin liittyvää suhteetonta
julkisuutta. IFRS-velvoitteet, sisäpiirisääntelyn
tulkinnanvaraisuus ja rankat raportointivelvollisuudet näyttävät vievän yrityksiltä viimeisetkin listautumishalut.
Pörssiä näivettäviä säännöksiä purettava ja
torjuttava:

• sen soveltamisrajojen nostaminen
edellä ehdotetulla tavalla sekä
• 33,33 % säädettävä kummankin sukupuolen tavoiteosuudeksi Suomessa
• kotimaisen kiintiösääntelymahdollisuuden
hylkääminen, kun hallituksen tasa-arvoohjelman mukainen tarkastelu tehdään
kesäkuussa 2014
• sisäpiirisääntelyä selkiytettävä
• hallintarekisterin mahdollistaminen myös
suomalaisille omistajille turvaten samalla
riittävän tiedonsaannnin viranomaisille
• IFRS-tilinpäätökset vapaaehtoisiksi pienille pörssiyhtiöille

• kvartaaliraportointivaatimuksen pikainen
kumoaminen Suomessa avoimuusdirektiivin täytäntöönpanolla

• selvitettävä, voidaanko toimintakertomuksen tilintarkastusvelvollisuudesta
luopua

• lähipiiriliiketoimien erillisraportointia ja
yhtiökokouspäätöksiä vaativasta osakkeenomistajien oikeuksia koskevasta direktiivihankkeesta luopuminen tai ainakin
byrokratian kohtuullistaminen siten, että
säännökset muutetaan avoimuusvaatimuksiksi ja koskemaan muita kuin konsernin sisäisiä ja tavanomaisia liiketoimia

• pörssilistautuminen ei saa kiristää omistajan verotusta

• palkitsemisen laajaa raportointia ja yhtiökokouspäätöksiä vaativasta osakkeenomistajien oikeuksia koskevasta direktiivihankkeesta luopuminen tai ainakin
byrokratian kohtuullistaminen
• yhtenäiset ja nykyistä korkeammat rajaarvot raportointivelvoitteita sisältäville
direktiiveille:
• vähintään 500 työntekijää ja
• yli 100 miljoonan euron liikevaihto tai
• yli 100 miljoonan euron tase
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• kiintiödirektiivihankkeesta luopuminen
tai mikäli direktiivi etenee:

• direktiiveissä ja kotimaisissa lakihankkeissa erityinen huomio pienille pörssiyhtiöille
aiheutuvaan hallinnolliseen taakkaan
• pörssin sääntöjen ja listayhtiöiden hallinnointikoodin osalta selvitettävä, onko
tarkoituksenmukaista, että samat säännöt
ja suositukset koskevat kaikkia pörssiyhtiöiden kokoluokkia
• pörssisääntelyä muutettava periaatteellisempaan ja yleisluonteisempaan suuntaan, jotta erikokoiset pörssiyhtiöt voisivat
vapaammin valita tarpeisiinsa sopivat
käytännöt
• raportointivelvoitteita koskevissa hankkeissa yhtiöille aiheutuvat kustannukset
on arvioitava ja hankkeissa on noudatettava suhteellisuusperiaatetta.
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TALOUSHALLINTO

Taloushallintoon kuuluu monenlaisten raporttien,
tilastojen ja lomakkeiden laadintaa ja täyttämistä.
Taloushallinnon viranomaisvaatimusten täyttämisen sujuvuus keräsi myönteistä palautetta
kauppakamarien yritysjohtajakyselyssä. Yritysjohtajat ovat yleisesti ottaen tyytyväisiä siihen, miten
viranomaisvaatimusten täyttäminen on järjestetty
niin kirjanpidon, tilinpäätösten kuin verotuksen
alueella. Taloushallinnon byrokratiapeikoiksi nousivat kuitenkin kansainvälisen kaupan ALV-raportointi sekä pieniä konserneja kuormittava vaatimus
konsernitilinpäätöksestä.
Yritystukien hakemiseen liittyy paljon byrokratiaa,
ja niihin liittyvä työmäärä vaikuttaa kohtuuttomalta. Käytännössä tuen hakeminen voi aiheuttaa
hakijalle kustannuksia enemmän kuin yrityksen
saama tuen määrä on. Yritystukipäätökset ja ehdot
tulevat myös hyvin myöhään. Yritystuet aiheuttavat suuria vaatimuksia erityisesti pk-yritysten
kirjanpidolle, ja maksatushakemusten teko on
työlästä.
Ongelmana on myös se, että yritykset saavat suullisia ohjeita ja lupauksia viranomaisilta. Ne eivät
kuitenkaan ole aina pitäviä. Tukien hakeminen
esimerkiksi kehittämistukien osalta on työlästä ja
vaatii tarkkaa kustannuslaskentaa. Järjestelmän
kohtuullisuus ja toimivuus edellyttävät tukihakemusten huomattavaa yksinkertaistamista.
Viimeisimpänä hallinnollisen taakan lisäyksenä on
tullut rakennustöiden ilmoittamisvelvollisuus.
Se on todella raskas prosessi ja vaatii yritystä investoimaan ilmoitusjärjestelmän rakentamiseksi.
Työnantajavelvoitteita koskevia esimerkkejä käsitellään jäljempänä.

Sähköinen asiointi
Sähköisen asioinnin mahdollisuuksien kehittäminen ja lisääminen ovat tärkeitä edistystekijöitä
taloushallinnon byrokratian purkamisessa.

on osoitteessa yritys.tunnistus.fi. Katso-palvelussa
on organisaatioita yli 300 000, ja vuonna 2013
Katso-tunnisteella kirjauduttiin asiointipalveluihin 5,4 miljoonaa kertaa.
Yritys voi antaa Katso-tunnisteen käyttöön valtuutuksen toiselle organisaatiolle, esimerkiksi tilitoimistolle. Tämä sähköinen valtuutus ei kuitenkaan
toimi kaikkien ilmoitustoimien osalta. Katso-palvelun sujuva käyttäminen edellyttäisi, että sähköinen
valtuutus olisi kattavasti mahdollista.
Sähköisen asioinnin uusiin ongelmiin kuuluu
myös vakuutusyhtiöiden sekalainen valtuutus- ja
asiointimenettely, jonka yksinkertaistaminen ja yhtenäistäminen olisi erityisesti pk-yritysten kannalta
hyödyllistä.
Ratkaisut
• sähköisten palveluiden kehittäminen edelleen
yhteistyössä alan toimijoiden kanssa

Konsernitilinpäätös
Kauppakamarien Helppo hallinto -hankkeessa
tuli vahvasti esiin, kuinka raskasta hallinnollista
taakkaa konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuus
aiheuttaa pienille konserneille. Sääntelyn purkaminen ei Suomessa kuitenkaan edennyt. Nyt asia
etenee EU:n ansiosta, sillä uudessa tilinpäätösdirektiivissä jäsenmaita, myös Suomea, kielletään
vaatimasta konsernitilinpäätöstä pieniltä konserneilta.
Tämä on positiivinen esimerkki siitä, miten EU voi
vaikuttaa jäsenmaiden sääntelyyn positiivisella
tavalla ja pakottaa jäsenmaat purkamaan yritysten
hallinnollista taakkaa, kun jäsenmaat eivät ole
omatoimisesti keventämiseen ryhtyneet. Nyt Suomessa pitäisi pikaisesti vapauttaa pienet konsernit
konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuudesta.

Katso-tunnistus on verohallinnon tarjoama, yrityksiä varten luotu tapa tunnistautua viranomaisten
sähköisiin palveluihin. Tunnistautumiseen tarvitaan
Katso-tunniste, joka on maksuton. Katso-palvelu
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Yritysesimerkki
Sadan sivun savotta
Sata sivua taloushallintodataa ja vieläpä tuplatyönä. Siinä kokkolalaisen maanrakennus- ja kuljetuskonserni Ab Tallqvist Oy:n jokakeväinen ja osin
myös turhauttava tilinpäätösurakka.

omistaa tytäryhtiöt sataprosenttisesti, ja niitä
koskevat tiedot on käytännössä jo kertaalleen
lähetetty eteenpäin”, Kiviaho toteaa.
Ab Tallqvist Oy on vuonna 1965 perustettu perheyhtiö, joka aluksi keskittyi maa-aines- ja polttoainekuljetuksiin. Myöhemmin mukaan tuli myös
maanrakennus.
Viitisen vuotta sitten perustettiin kolme tytäryhtiötä, joista Tallqvist Infra keskittyy maa- ja teollisuusrakentamiseen, Tallqvist Rental konevuokraukseen
sekä Tallqvist Energy kuljetuspalveluihin.
Työntekijöitä koko konsernissa on noin 150, joista
liki 125 Infran palveluksessa. Kokonaisliikevaihto
on 34 miljoonan euron tietämissä. Viime vuosina
yhtiötä ovat työllistäneet etenkin Pohjois-Suomen
kaivoshankkeet.
Maalaisjärki mukaan

Ann Maj Kiviaho
”Kyllä joskus tulee miettineeksi, mihin tätä kaikkea
lopulta tarvitaan”, huokaa toimistopäällikkö Ann
Maj Kiviaho.
Hän on juuri viimeistelemässä kokkolalaisen Tallqvist-perhekonsernin tilinpäätöstä, joka liitetietoineen paisuu joka vuosi yli satasivuiseksi opukseksi.
”Vähän tietysti hävettää, kun työ venyy joka kevät
pitkälle. Hidasteena on osaltaan se, että yhtiön
tilinpäätös on konsernimuodon takia tehtävä käytännössä kahteen kertaan”, Kiviaho kertoo.
Taloushallinnon ammattilaisen mielestä lainsäädännön vaade on isoille konserneille ja varsinkin
pörssilistatuille yhtiöille täysin ymmärrettävä.
Tallqvistin kaltaisessa, selkeästi emoyhtiöstä ja
kolmesta tytäryhtiöstä koostuvassa perheyhtiössä
se tuntuu kuitenkin turhauttavalta. Pelkästään
liitetietoja kertyy viitisenkymmentä sivua.
”Jokainen tytäryhtiö tekee ensin omat itsenäiset tilinpäätökset, mutta kaikki niissä oleva data
liitetietoineen on oltava mukana myös konsernitilinpäätöksessä. Työ tuntuu turhalta, sillä konserni
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Taloushallinnon ammattilainen kaipaa nykyiseen
rumbaan puhdasta maalaisjärkeä ja joustavampia
käytäntöjä.
Valtaosa velvoitteista ja arkirutiineista hoituu kiitettävän näppärästi sähköisten palvelujen kautta. Tilinpäätöksissä dokumentointivelvoite on kuitenkin
edelleen uuvuttava ja vie keväisin kohtuuttomasti
aikaa muilta töiltä.
”Kuten aiemmin sanoin, tässä tehdään sama työ
kahteen kertaan ja lopuksi tulee aina miettineeksi,
mahtaako tuota konsernitilinpäätöstä kukaan edes
tutkia. Järkevämpää olisi toimittaa konsernista
tilinpäätöstietoja vasta sitten, kun niitä jossain
kohtaa aidosti tarvitaan”, Kiviaho vinkkaa.

Taloushallinto

Ratkaisu
Ajan ja rahan hukkaa
Pienet konsernit, jotka joutuvat tekemään konsernitilinpäätöksen, kärsivät ylimääräisestä byrokratiasta kirjanpidossaan. Ajan- ja rahansäästö on
huomattava, kun velvoitteesta luovutaan.
Konsernitilinpäätöksen laatiminen on noussut
yhdeksi merkittävimmistä pieniä yrityksiä kuormittavista epäkohdista. Pienille konserneille se tarkoittaa pelkkää lisätyötä, sillä konsernitilipäätöksestä ei
välttämättä ole mitään oleellista hyötyä johdolle.

EU:n uuden tilinpäätösdirektiivin yhtenä tärkeänä
lähtökohtana on pienten yritysten hallinnollisen
taakan keventäminen. Direktiivin mukaan jäsenvaltioilla ei ole oikeutta jatkossa vaatia konsernitilinpäätöstä pieniltä yhtiöiltä. Direktiivin mukainen
kevennys on pantava pikaisesti täytäntöön Suomessa. Sen jälkeen pienet konsernit voivat valita
omien tarpeidensa mukaan, laativatko konsernitilinpäätöksen.
Jukka Koivumäki
Kirjoittaja on Helsingin seudun kauppakamarin
veroasiantuntija
Ratkaisu
• EU:n tilinpäätösdirektiivi on pantava pikaisesti
Suomessa täytäntöön ja konsernitilinpäätöksen laatimisvelvollisuudesta on luovuttava
pienten konsernien osalta

Konsernitilinpäätökseen liittyvien viranomaisvaatimusten sujuvuuteen oli tyytyväisiä vain 53
prosenttia kauppakamarin yritysjohtajakyselyn
vastaajista. Ero on huima verrattaessa kirjanpidon
ja kuukausiraportoinnin alueisiin, joihin tyytyväisiä
on 94 prosenttia, sekä tilinpäätöksen laatimiseen ja
vuosiraportointiin, joihin tyytyväisiä on 87 prosenttia yritysjohtajista.
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VEROTUS

Verotuksen ennakoitavuus

Ennakoitavuutta ovat erityisesti heikentäneet tuloverotuksen nopeat ja edestakaiset lainsäädännön
Verotus aiheuttaa yrityksille väistämättä jonkin
muutokset. Yritysten niin sanottujen etuyhteyskorverran hallinnollista taakkaa. Yritysten päivittäiseskojen vähennysoikeutta rajoitettiin ja soveltamista
sä toiminnassa näkyvät eniten arvonlisäverotuksen
lykättiin tämän vuoden alkuun, jotta yritykset
ja työnantajavelvoitehtivät sopeutua
teiden hoitamisesta
muutokseen. Vähenaiheutuvat velvoitteet.
nysoikeutta rajoitettiin
Valmisteverotus kohkuitenkin lisää juuri
distuu rajattuun joukennen soveltamisen
koon, mutta on näille
alkamista. Tutkimus- ja
verovelvollisille työläs.
kehittämistoiminnan
Hallinnollista taakkaa
veronhuojennuksen
lisäävät esimerkiksi
sekä tuotannollisten
uudet rakennusalan
investointien korotiedonantovelvoittettujen poistojen
teet. Tuloverotuksen
kolmen vuoden
aiheuttama hallinnolvoimassaoloaikaa
linen taakka vaihtelee
puolestaan päätettiin
yrityksen koon ja
lyhentää vuodella vain
toimintojen mukaan.
Vastaus kauppakamarin
muutama kuukausi
yritysjohtajakyselyyn
2/2014
lakien voimaantulon
Yrityksen veroasioijälkeen.
den kannalta tärkein
asia on verotuksen
Suurta epävarmuutta
ennakoitavuus. Viime aikoina se on merkittävästi
aiheuttivat myös suunnitelmat verotuksen poistoheikentynyt. Huoli tuli ilmi myös Hallitusammattijärjestelmän kiristämiseksi sekä osinkoverouudislaiset ry:n maaliskuussa 2014 toteuttamassa jäsentuksen valmistelu, jossa veromallin yksityiskohtia
kyselyssä5, johon vastanneista 91 prosenttia katsoi,
muutettiin useaan kertaan.
että verotuksen ennakoitavuus on Suomessa
Epätietoisuus tulevista säännöksistä ja tulkinnoisheikentynyt. Lisäksi 82 prosenttia vastanneista oli
ta sekä säännösten tiheät muutokset haittaavat
sitä mieltä, että valtio hakee lisätuloja muuttamalla
merkittävästi yritysten ja tilitoimistojen valmisja kiristämällä verolakien tulkintoja. Tämä heikentautumista muutoksiin. Kaikki veromuutokset
tää yritysten investointihalukkuutta Suomeen.
aiheuttavat muutoksia tietojärjestelmiin ja edellytOngelma tuli ilmi myös kauppakamarin helmikuus- tävät henkilöstön kouluttamista. Näistä aiheutuu
sa 2014 toteutetussa yritysjohtajakyselyssä6, joka
huomattavia kustannuksia.
koski lupabyrokratiaa. Vaikka poliittisesta riskistä
Muuttuvat säännökset vaikeuttavat maksettavaksi
tai ennakoitavuuden puutteesta ei kysytty, sitä
tulevien verojen määrän ennakointia ja hankaloitkommentoi useampi vastaaja.
tavat esimerkiksi investointilaskelmien tekemistä.
Lisääntyvän hallinnollisen taakan ohella epävarmuus johtaa pahimmillaan siihen, että hankkeet
5 http://dif.fi/blog/uutiset/2014/04/14/lehdistotiedotejäävät toteutumatta ja investoinnit tekemättä.

Verotuksen ennakoitavuus on
merkittävästi heikentynyt

”Epävarman sisäpoliittisen
tilanteen takia investoinnit
ovat jäissä. Ei tiedä, mitä veroja
ja äkkimuutoksia on tulossa.”

22014-hallitusammattilaiset-ryn-jasenet-huolestuneita-suomen-verotuksen-ennakoitavuuden-heikkenemisesta/
6 http://kauppakamari.fi/2014/02/13/lupabyrokratia-ja-rahoituksen-saatavuuden-kiristyminen-esteina-yritysten-investoinneille/

Yritysten veroympäristön tulee perustua huolella
valmisteltuihin säännöksiin, joiden soveltamisesta
annetaan riittävän yksityiskohtainen ohjeistus.
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Verotus

Säännösten ja tulkintojen tulee olla pitkäaikaisia,
jotta maksettavaksi tulevat verot pystytään ennakoimaan ja vältytään jatkuvilta tietojärjestelmien
muutoksilta. Hallinnollinen taakka tulee ottaa verosäännösten valmistelussa aidosti huomioon.

Ulkomaankaupan ALV-jarru
Toukokuussa 2013 toteutettu kauppakamarien yritysjohtajakysely nosti
verotukseen liittyvien
viranomaisvaatimusten osalta keskeisimmäksi epäkohdaksi
kansainvälisen kaupan
ALV:iin liittyvän byrokratian. Sen sujuvuuteen tyytyväisiä oli
vain 34 prosenttia.

Erikoista on myös se, että makeutusaineilla makeutetut juomat saavat alemman verokannan kuin
sokeripitoiset. Näin ollen luonnonmukaista sokeria
sisältävä mehu on ankarammin verotettua kuin aspartaamilla makeutettu. Tämä merkitsee sitä, että
energiajuomia ja light-limsoja verotetaan kevyemmin kuin 100-prosenttista marjamehua, johon ei
ole lisätty lainkaan sokeria.

”Pakastealtaassa olevaa
jäätelöä verotetaan, mutta
vieressä olevaa pakastekakkua
ei.”

Tyytyväisyydet muihin kysyttyihin verotuksen alueiden sujuvuuteen olivat huomattavasti korkeampia. Verotilin käyttöön oli tyytyväisiä 81 prosenttia
vastaajista, ALV:n ja työnantajasuoritusten ilmoittamiseen 81 prosenttia ja veroilmoituksen laatimiseen 68 prosenttia.
Nyt myös Euroopan komissio on havahtunut ulkomaan kauppaan liittyviin arvolisävero-ongelmiin.
Parhaillaan (kesäkuussa 2014) asiasta on menossa
komission ja EY:n kysely https://www.surveymonkey.com/s/EY-ECdestinationprincipleEnglish.

Makeisvero
Koko elintarvikealaa keskusteluttaa valmistevero
makeisille, jäätelölle ja virvoitusjuomille. Veroa
kutsutaan usein makeis- tai virvoitusjuomaveroksi. Makeisiin suunnattu valmistevero kohtelee
eri tavalla keskenään kilpailevia, samankaltaisia
tuotteita. Tullitariffit määrittelevät valikoivasti, mitä
tuotteita vero koskee.
Virvoitusjuomin osalta vero on porrastettu kahteen
tasoon. Sokeripitoisten virvoitusjuomien vero on
22 senttiä litralta. Sokerittomien virvoitusjuomien vero on 11 senttiä litralta. Sokeripitoisuuden
raja on 0,5 prosenttia, ja sokeriksi lasketaan myös
hedelmien ja marjojen luontaiset sokerit. Toisaalta
sokeriksi ei lasketa keinotekoisia makeutusaineita,
kuten aspartaamia.
Veroa peritään siis korkeammalla veroasteella
sokeripitoisista juomista. Tämä koskee sekä lisättyä
että luontaista sokeria. Kaikki hedelmää tai marjaa
sisältävät täysmehut ovat veron piirissä, vaikka niissä ei olisi lisättyä sokeria. Esimerkiksi sataprosenttinen puolukkamehu sisältää lähes 10 prosenttia
luontaista sokeria.
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Keskustelua herättää
myös se, että tiivistemehujen veroa ei
lasketa myytävän
tiivisteen määrän mukaan vaan tuotetta vedellä laimennettaessa
saatavan mehumäärän
mukaan.

Esimerkki
Kuluttaja ostaa 1,5 litran mehutiivistekannun,
jonka laimennussuhde on yhden suhde kolmeen.
Vettä lisättäessä kokonaisjuomamäärä on kuusi
litraa. Kuluttaja maksaa kuuden litran mukaan
veroa eli lisäämästään 4,5 litrasta hanavettä 22
senttiä litralta veroa. Kuuden litran mehukannussa on 1,32 euroa pelkästään virvoitusjuomaveroa
mukana. Verosta 99 senttiä kohdistuu hanaveteen.
Pienempää kuljetuskapasiteettia vaativia tiivisteitä
voisi olla jo ympäristösyistä tarkoituksenmukaista
verottaa myydyn tiivistemäärän perusteella. Näin
ei kuitenkaan ole.
Makeisvero koetaan yrityksissä työlääksi, ja virvoitusjuomien ja mehujen verokantojen porrastus,
joka tuli voimaan vuoden 2014 alusta, on lisännyt
työmäärää.
Antell-konsernin liiketoimintayhtiöiden varatoimitusjohtaja Annukka Lantolla on kokemusta makeisveron epäjohdonmukaisuudesta, joka asettaa
samankaltaiset tuotteet epäneutraaliin kilpailuasetelmaan. Antell-konserniin kuuluvat Antell-Kahvilat
Oy, Antell-Leipomot Oy ja Antell-Ravintolat Oy.
Valmisteveroa peritään fiskaalisista syistä, vaikka
veroa perustellaan terveydellisillä syillä. Lantto ei
näe verotuksessa logiikkaa. ”Pakastealtaassa olevaa
jäätelöä verotetaan, mutta vieressä olevaa pakastekakkua ei”, kuvaa Lantto makeisveron epäjohdonmukaisuutta.

Verotus

Ajoittain on väläytetty sokeriveroa, joka koskisi
kaikkia sokerituotteita. Sen keräämisen kustannukset ovat kuitenkin suuret. Antellin leipomossa on
kauhulla mietitty, mitä seuraisi, jos heidän pitäisi
ruveta laskemaan eri tuotteiden sokeripitoisuuksia. “Kun lähdetään laskemaan eri patukoista ja
purkkihedelmistä sokerin määrää, ollaan todellakin
byrokratian tiellä. Verotetaanko seuraavaksi banaaneja, joissa on paljon hedelmäsokeria?” Lantto
ihmettelee.

Ainakaan toistaiseksi sokeriveron säätäminen ei ole
edennyt.
Elintarviketeollisuusliiton Marleena Tanhuanpää
vahvistaa makeisveron nimellä tunnetun valmisteveron vaikuttavan voimakkaasti eri valmistajien
ja tuotteiden väliseen kilpailuun. Se nostaa veron
kohteeksi joutuvien tuotteiden kuluttajahintoja,
mikä vähentää niiden kysyntää. Valmistevero
korottaa kuluttajahintaa veron määrää enemmän,
sillä se peritään teollisuudelta.
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Verotus

Ratkaisu
• Makeisveron määräytymisperustetta muutetaan niin, ettei vero kohdistu tuotteen luontaiseen sokeriin vaan ainoastaan lisättyyn
sokeriin
• Keinotekoisia makeutusaineita ei suosita
verotuksessa
• Makeisvero rakennetaan niin, ettei siitä aiheudu hallinnollista taakkaa yrityksille
• Ei säädetä työlästä sokeriveroa, jonka asianmukainen periminen ja valvonta olisi käytännössä mahdotonta
• Valmisteveroratkaisut on tehtävä hyvissä ajoin
ennen vuoden vaihdetta, jotta teollisuus voisi
ottaa ratkaisut huomioon hinnoissaan. Verosääntelyn ennakoitavuutta on lisättävä.
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Valtioneuvosto käynnisti yritysten hallinnollisen
taakan vähentämisen toimintaohjelman maaliskuussa 2009. Tavoitteena oli, että yritysten hallinnollista taakkaa vähennettäisiin vuoden 2006
tasosta neljänneksellä vuoden 2012 loppuun
mennessä. Hankkeen epäonnistumista kuvaa, että
mittaustulosten mukaan työnantajana toimimisen
hallinnollinen taakka ei keventynyt vaan lisääntyi
prosentilla. 7
On selvää, että työllistämisen tulppana on monia
asioita työmarkkinoidemme joustamattomuudesta
korkeisiin työn sivukuluihin, mutta työnantajana
toimimisen byrokratiaa ei pidä väheksyä yhtenä
tekijänä.

Rantalainen & Rekola-Nieminen Oy on Järvenpäässä sijaitseva tilitoimisto, jonka asiakkaana on eri
toimialojen pk-yrityksiä. Leena Rekola-Nieminen
toimii tilitoimistossa verotuksen ja kirjanpidon
johtavana asiantuntijana ja tuntee pk-yritysten
taloushallinnon haasteita. Tilastovelvoitteiden
kehitystä hän kuvaa toteamalla ”kun työttömyysvakuutusmaksu siirtyi vuoden 2013 alusta työttömyysvakuutusrahastolle, samalla tuli yksi tilasto
lisää palkkoihin”.

Suomen Taloushallintoliitto nosti jo marraskuussa
2008 julkistamassaan Yritysten hallinnollisen taakan
keventäminen -raportissa8 esiin työnantajavelvoitteisiin liittyvää byrokratiaa. Kuvaavaa tilanteelle on,
että juuri mikään ei ole kuluneiden viiden ja puolen vuoden aikana muuttunut. Taloushallintoliitto
on ottanut esiin muun muassa tilastoihin, palkkatodistuksiin ja palkan ulosottoon liittyvän byrokratian. Näistä haasteista kerrotaan seuraavassa.

Tilastot
Työnantajat tekevät monenlaisia tilastoja maksamistaan palkoista. Lakisääteisistä vuositilastoista
ovat kaikille pakollisia verohallinnon, eläkevakuutusyhtiön ja lakisääteisen tapaturmavakuutuksen
tilastot.
Mikäli työnantaja kuuluu Tilastokeskuksen tilastointivelvoitteen piiriin, se voi joutua tilastoimaan
erikseen esimerkiksi kuukausipalkkatilaston
kuukausipalkkaisille ja neljännesvuositilaston
tuntipalkkaisille. Tilastoissa kysytään asioita, jotka
eivät välttämättä ole palkkakirjanpidosta suoraan
selvitettävissä vaan vaativat suuren määrän selvitystyötä. Pienelle yritykselle tilastointiin liittyvät
velvoitteet ovat suhteessa huomattavasti suuria
yrityksiä laajemmat.

7 Selvitys yritysten hallinnollisen taakan kehityksestä. Loppuraportti 5.4.2012, s. 55.
8 https://taloushallintoliitto-fi.directo.fi/?x1745=1716232

Rekola-Niemisen mukaan tilastointivelvoitteiden
sähköisen hoitamisen ongelmana on, että kaikki taloushallinnon ja palkanlaskennan ohjelmat
eivät tue sähköisiä ilmoituksia. Lisäksi aikataulut
ovat tiukkoja, sillä kaikki palkkatilastot pitää laatia
tammikuussa. Rekola-Niemisen mielestä ratkaisuna
voisi olla kuukausittainen ilmoittaminen palkanmaksun yhteydessä yhden luukun periaatteella,
jolloin vuosi-ilmoitukset jäisivät kokonaan pois.
Lisäksi tilastojen määrää tulisi huomattavasti
vähentää, ja yhden luukun periaate pitäisi saada
toimintaan.

Palkkatodistukset
Palkkatodistuksia annetaan useimmiten työsuhteen päättymiseen ja lomautuksiin liittyvissä
tilanteissa. Myös asuntotuet, opintotuet ja vastaavat edellyttävät hyvinkin usein palkkatodistusten
antamista. Kausiluontoista työtä tekevien osalta on
työnantajan annettava erilliset todistukset työsuhteen aikana pidetyistä lomapäivistä ja työajanly-
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hennysvapaista päivämäärittäin. Kelan myöntämiä
etuuksia varten laaditaan paljon todistuksia.
Osa-aikaeläkkeelle jäätäessä tulee työnantajan
tehdä etukäteen palkkatodistukset palkkahistoriasta ja ennusteet osa-aikatyön ajalta. Työntekijän jäädessä eläkkeelle työnantajan tulee tehdä
maksetuista palkoista todistukset ja suunnitella sen
jälkeen jatkuvasti kyseisen työntekijän työvuorot
siten, että vakiintuneesta ansiotasosta laskettu
enimmäispalkka ei ylity.
Useissa sosiaalietuisuuksissa tuen määrä lasketaan
siten, että pidetyt tai pitämättömät lomat ja niistä
saadut korvaukset eritellään hyvinkin tarkasti kokonaisansiosta. Toisaalta esimerkiksi mahdollinen
työajan lyhennysjärjestelmä voi vääristää sosiaalietujen laskentaperustetta riippuen siitä, pidetäänkö lyhennykset vapaana vai onko lyhennys vain
aikapalkan lisä. Lomien ja niistä tulevien erityiskorvausten huomioiminen etuuksissa ei kuitenkaan
aseta tuen saajia samanvertaiseen asemaan.
Rekola-Nieminen summaa tilannetta, että etujen
laskentaa pitäisi yksinkertaistaa ja etujen hakijalle
pitäisi riittää työantajalta saatu palkkalaskelma
kumulatiivisine ansioineen.

Ulosottomääräykset
Monella työntekijällä on palkka ulosotossa, jolloin
työnantaja joutuu pidättämään palkasta ulosotetun osuuden ja tilittämään sen eteenpäin. Ulosoton suojasäännösten vuoksi laskenta on joskus
kovinkin ongelmallista. Ulosottoviranomaiset
voivat antaa ulosottoon vapaakuukausia, ja valitettavasti tätä käytetään väärin vaatimalla vapaakuukaudelle mahdollisimman paljon muillekin
ajanjaksoille kuuluvia palkanlisiä.
Työnantajalle aiheutuu järjestelmästä kustannuksia. Yksi ratkaisu asiaan voisi olla se, että työnantaja
saisi pidättää tästä ylimääräisestä työstä kustannuksia vastaavan korvauksen. Tarkoituksenmukaisinta kuitenkin olisi, että vapaakuukausien palkkasummaan ei saisi sisällyttää muille kuukausille
kuuluvia lisiä.
Ratkaisut
• tilastojen määrän vähentäminen, yksinkertaistaminen ja yhtenäistäminen
• palkkatodistuksille asetettuja vaatimuksia
yksinkertaistettava ja yhtenäistettävä
• yhden luukun periaate sähköisiin ilmoituksiin

• ulosoton vapaakuukausijärjestelmän muutos
niin, ettei vapaakuukauteen saa kohdistaa
muihin kuukausiin kertyviä lisiä, jotta palkanlaskenta välttyisi ylimääräiseltä työltä

Esimerkki työnantajavelvoitteista
Työllistämisen kynnystä nostaa työnantajavelvoitteiden byrokratia. Tästä on osoituksena Taloushallintoliitto ry:n vuonna 2008 julkistamassa Yritysten
hallinnollisen taakan keventäminen -raportissa9
esitetty esimerkki työnantajavelvoitteista, jota
Rantalainen & Rekola-Nieminen Oy:n verotuksen ja
kirjanpidon johtavana asiantuntijana toimiva Leena Rekola-Nieminen on päivittänyt tätä raporttia
varten. Työnantajavelvoitteiden byrokratia ei ole
Taloushallintoliiton raportin julkistamisen jälkeen
keventynyt, kuten myös edellä on todettu.
Esimerkkinä työnantajana toimimisen hallinnolliseen taakkaan on ravintolayritys, jonka keskimääräinen työntekijämäärä on 3 henkilöä. Yritys
palkkaa kaksi vakituista henkilöä toistaiseksi
voimassa olevaan työsuhteeseen ja lisäksi muutamia henkilöitä sijaisiksi ja ruuhka-avuksi. Esimerkkiyritys ostaa taloushallintopalvelut tilitoimistolta.
Työnantajan tehtäviin kuuluvat tuolloin esimerkiksi
seuraavat asiat.
Alkuvaihe
• Työsopimusten laatiminen
• Työterveyshuollon sopimusten tekeminen
Palkanmaksukausittain tai tarvittaessa
• Palkanlaskenta, ml. lomapalkan laskenta
• veronpidätykset
• tyel-pidätys
• työttömyysvakuutusmaksupidätys
• ay-pidätys
• ulosottopidätys
• Veron ja sosiaaliturvamaksun valvontailmoitus ja tilitys
• Ay-jäsenmaksun eteenpäin tilitys ja perintäluettelon teko
• Kela-korvauksiin liittyvät hakemukset
• Ulosottotilitys
• Palkkatodistukset työntekijän lapsen päivähoidon määrittämistä varten

9 https://taloushallintoliitto-fi.directo.fi/?x1745=1716232
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• Palkkatodistukset työntekijän asuntotukea
varten
• Tilapäisen työntekijän työsuhteen päättymisvaiheessa palkkatodistus sekä mahdolliset
todistukset pidetyistä ja pitämättömistä lomapäivistä ja työajan lyhennyksistä.
• Työaikakirjanpidon pitäminen
Kalenterivuosittain, neljännesvuosittain tai
puolivuosittain
• Työnantaja vuosi-ilmoitus verohallinnolle
• Tyel-ilmoitus eläkevakuutusyhtiölle
• Tapaturmavakuutusilmoitus vakuutusyhtiölle
• Tilastokeskuksen palkkatilastot
• Työnantajaliiton palkkatilastot
Pyydettäessä
• Työaikatilastoja työsuojelupiirille

Palkkatuki työllistämiseksi: miljoonan
euron haaste henkilöä kohden
Työllistäminen on yksi yhteiskuntamme suurimmista haasteista. Henkilöille työ takaa elannon ja
määrittää identiteettiä. Työntekijät ovat työpaikkojen tärkein voimavara. Yritykset haluaisivat kantaa
yhteiskunnallista vastuuta tarjoamalla tehtäviä vaikeasti työllistettäville. Mutta byrokratiamylly hitsaa
kiinni. Yritys, tekijä ja tuki eivät löydä toisiaan.
Työllistämiseen liittyvät suuret, vaikeat inhimilliset
näkökohdat sekä valtavat hintalaput. Työelämän
ulkopuolelle jäänyt henkilö maksaa kansantaloudelle noin 700 000 euroa. Lisäksi julkinen talous
maksaa jokaisesta pitkäaikaistyöttömyyteen
liukuneesta 400 000 euroa. Alle 25-vuotiaana
työllistymismahdollisuutensa menettänyt maksaa
yhteiskunnalle joka vuosi 27 500 euroa. Täyttäessään 60 vuotta hän on maksanut yhteiskunnalle
noin 1,1 miljoonaa euroa. Samaan aikaan monilla
aloilla kärsitään työvoimapulasta. Myös aloilla,
joissa olisi mahdollista tarjota työtä haastavasti
työllistettäville.
Työttömiä on Suomessa noin 241 000, ja työttömyysaste on 9,0 prosenttia. Heistä pitkäaikaistyöttömiä eli yli vuoden työttömänä olleita on noin yksi
neljästä. (Tilastokeskus 20.5.2014)
Työvoimapoliittisin toimenpitein sijoitettuja on
Suomessa yhteensä noin 110 000 henkilöä eli 4,1
prosenttia työvoimasta. Työttöminä työnhakijoina
oli 35 000 alle 25-vuotiasta.

Työllistämisen tarkoitus on edistää työnsaantia,
erityisesti silloin kun se on vaikeaa omin avuin.
Työvoimatoimisto maksaa työnantajalle työllistämistukea korvaukseksi heikentyneestä työkyvystä.
Työntekijä saa työstään normaalin palkan, joka
usein on hieman työttömyysturvaa suurempi.
Yritysnäkökulma työllistämiseen:
Työvoimaviranomaisilla (ELY-keskus, TE-toimistot)
on tarjolla runsaasti erilaisia hyvin subventoituja
työllistämis- ja asiantuntijapalveluita. Kauppakamareissa on havaittu suurimman haasteen olevan,
etteivät nämä löydä kovin hyvin tietään yrityksiin.
Tähän on monta syytä.
• Yritykset tuntevat palvelut suhteellisen huonosti
• Palvelut ovat viranomaisissa eri siiloissa
(erityisesti liiketoiminnan kehittämispalvelut
ja osaamisen kehittämiseen liittyvät palvelut
käsitellään eri tahoilla), vaikka ne ovat kiinteästi toisiinsa yhteydessä.
• Byrokratia on mittavaa. Esim. vaatimus kolmansista maista tulevien saatavuusharkinnan
piirissä olevista ammateista ja tehtävistä,
joihin työnantajan täytyy erikseen todistaa
työvoimaviranomaisille työvoimatarpeensa
ennen rekrytointia. Suomi on muutenkin
työperäiseen ja maahantuloon liittyvissä
palveluissa hyvin paljon jäljessä esimerkiksi
Norjaa, Tanskaa ja Alankomaita, joissa työ- ja
oleskelulupa-asiat hoituvat normitapauksissa
yhden luukun periaatteella.
• Työllistämiseen liittyvät toimet edellyttävät
työvoimaviranomaisilta jalkautumista yrityksiin ja palveluiden personointia. Tällöin
voidaan palvelut mukauttaa tarpeiden eikä
viranomaisten tarjonnan mukaan ja lieventää
byrokratiakammoa.
• Työvoimaviranomaisten tilastot aidosti
tehtävään soveltuvien työnhakijoiden määrästä antavat virheellisen kuvan tilanteesta.
Vaikka määrällisesti esim. kokin työhön on
paljon hakijoita, monella rekisterin mukaan
pätevällä hakijalla ei ole joko ammattitaidon
puutteiden, motivaation tai jonkin muun syyn
takia kelpoisuutta työntekijäksi haettuun
tehtävään. Työnhakijoiden profilointia tulisi
siis kehittää, jotta työnantajat, viranomaiset ja
työnhakijat eivät hukkaa aikaa turhiin haastatteluihin tai rekrytointikierroksiin.
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Palkkatuet
Työ- ja elinkeinotoimisto myöntää tapauskohtaisen
harkinnan myötä työnantajalle palkkatukea (entinen työllistämistuki) työttömän henkilön palkkauskustannuksiin. Palkkatuella työllistetään ensisijassa
pitkäaikaistyöttömiä, vajaakuntoisia, alle 25-vuotiaita nuoria ja työttömiä, joita uhkaa pitkäaikaistyöttömyys tai syrjäytyminen työmarkkinoilta.
Palkkatuki muodostuu kahdesta osasta, perustuesta ja lisäosasta. Vuonna 2014 perustuen suuruus
on 32,66 euroa/päivä. Lisäosan suuruus vaihtelee
tapauksittain työvoimatoimiston harkinnan mukaan. Lisäosan suuruus on enintään 60 prosenttia
perustuen määrästä, joissakin tapauksissa enintään
90 prosenttia perustuen määrästä.
Yrityksille palkkatukea myönnetään vain toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen perusteella.
Palkkatukea voidaan kuitenkin myöntää myös
määräaikaisen työsopimuksen perusteella oppisopimuskoulutukseen, vajaakuntoisen, pitkäaikaistyöttömän tai vaikeasti työllistyvän palkkaamiseen
sekä työttömän työnhakijan palkkaamiseen, jos
yhdenjaksoinen työttömyys on kestänyt vähintään
kuusi kuukautta.
Palkkatukea myönnetään enintään 10 kuukaudeksi
kerrallaan tai oppisopimukseen koko sen ajaksi,
vaikeasti työllistyvän, vajaakuntoisen tai työnsuunnittelijan palkkaukseen 24 kuukaudeksi ja sosiaaliselle yritykselle pitkäaikaistyöttömän palkkaukseen
12 kuukaudeksi, vaikeasti työllistyvän palkkaukseen 24 kuukaudeksi ja vajaakuntoisen palkkaukseen 36 kuukaudeksi.
Palkkatuki on keskeinen työllistämiskeino valtion
nuorisotakuun toteuttamisessa, jossa jokaiselle
alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle
vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-,
opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään
kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta. Työ- ja elinkeinohallinto myönsi viime vuonna noin 40 000 Sanssi-korttia, joista noin 10 000
johti nuorten työllistymiseen. Valtion nuorisotakuu
käynnistyi 2012, ja sen toteutukseen on vuosittain
varattu 60 miljoonaa euroa. Työnantaja hakee palkkatukea Hakemus palkkatuesta -lomakkeella siltä
työ- ja elinkeinotoimistolta, jonka toimialueella
työpaikka sijaitsee tai jonka työnhakijoita tuella on
tarkoitus palkata.
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Palkkatukea ei myönnetä, jos työsuhde on alkanut
ennen tuen myöntämispäätöstä tai jos työnantaja
on edeltäneiden 12 kuukauden aikana tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanonut tai
lomauttanut työntekijöitä samoista tai samanlaisista tehtävistä taikka lyhentänyt heidän työaikaansa.
Palkkatuki maksetaan kuukausittain jälkikäteen.
Työnhakija voi käyttää omatoimisen työnhaun
tukena työvoimatoimiston myöntämää palkkatukiseteliä. Työnantajaan liittyvät tuen myöntämisen
edellytykset tutkitaan erikseen.
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Yritysesimerkki
ISS Palvelut: Tuhat työllistettävää ja 12
000 käsinkirjattua lomaketta
”Tukijärjestelmää ei ole rakennettu työllistämisen
näkökulmasta. Sen sijaan ne työllistävät ennen
kaikkea niitä hyödyntävää yritystä ja viranomaista.
Puhutaan etteivät yritykset työllistä. Voin kertoa
miksi: siitä on tehty liian vaikeaa”, sanoo ISS:n henkilöstöjohtaja Sirpa Huuskonen.
Suomen kolmanneksi suurin työllistäjä ISS Palvelut palkkaa vuosittain maan laajuudelta satoja
vaikeasti työllistettäviä henkilöä, joille on mahdollista hakea erilaisia työllistämistukia. Tukia haetaan
kuitenkin vain noin 23 prosentille näistä, koska
joustavasti toimivaa palveluliiketoiminnan rekrytointia ei voi ohjata byrokraattisten tukiprosessien
mukaan.

vaatii ISS:ssä yhden kokonaisen toimihenkilön
työpanoksen. Tämän lisäksi noin 600 esimiestä,
sekä useat palkanlaskijat ja HR-tiimiläiset osallistuvat tukibyrokratiaan noin yhden työpäivän verran
kuukaudessa. Tämä tekee yhteensä tuhansia päiviä
ja nostaa sisäiset kustannukset miljoonaluokkaan.
“Jos kaikille ISS Palveluille palkatuille sadoille ja
jopa tuhannelle vaikeasti työllistyville henkilöille
haettaisiin palkkatukea, lisäisi tämä sisäistä työmäärää merkittävästi. Käytännössä tarvitsisimme
kymmeniä henkilöitä tekemään tätä työtä.” laskee
Huuskonen.
Vuonna 2013 ISS:lle myönnettiin työllistämistukea
noin 500 000 euroa. Kun saatujen tukien määrä
suhteutetaan tehtyyn työmäärään, tulee selkeästi ilmi, ettei tukien hakeminen ole työnantajalle
kovinkaan järkevää, vaikka vaikeasti työllistettävän saaminen työelämään vaatii lisäponnistuksia
työnantajalta.
Vaikea vastuullisuus
ISS pitää yhteiskuntavastuuta tärkeänä ja haluaa
olla osa työttömyyshaasteen ratkaisua. Yrityksellä
on pitkä tausta niin maahanmuuttajien, pitkäaikaistyöttömien, osatyökykyisten, kuin nuorten
työllistäjänä.
Kyseessä on valtava yhteiskunnallinen haaste,
jonka ratkaisemiseksi on luotu järeä tukiviidakko,
mutta se työllistää ennen kaikkea valtion viranomaisia ja yrityksiä. Haasteeksi nousee, miten yritys
osaa hakea tuen? Hyvä asia hukkuu byrokratian
peittoon.

“Vaikka vaikeasti työllistettävien tukijärjestelmän
rakentamisessa ohjaava vaikutin on toki ollut
työllistämisen aikaansaaminen, järjestelmä ei tällä
hetkellä toimi tavoitteensa mukaisesti”, toteaa
Huuskonen.
Vuosittaisen byrokratian pyörittäminen niille
kymmenille henkilöille, joille tukea ehditään hakea,

”Vaikeasti työllistettävän rekrytointi on aina suuri
satsaus, sillä uuden henkilön koulutus kestää
alallamme usean vuoden ajan. Sinä aikana opitaan
ammattitaitoja, työelämäosaamista sekä usein
myös kielitaitoa”, sanoo Huuskonen.
Palkkatukea voidaan myöntää kerrallaan enintään
10 kuukauden ajaksi. Viime vuosina tukiaika on
kuitenkin ollut pääsääntöisesti 6 kuukautta.
”Muutoksia tukien haku- sekä maksatus- ja tilitysprosessiin on toki kehitetty ja kumpaiseenkin on
olemassa jo papereiden täyttämisen sijasta ’sähköi-

41

Työllistämisen esteenä byrokratia

nen’ järjestelmä. Palkkatukihakemukset ovat olleet
sähköisesti haettavissa kesästä 2012 lähtien ja
sähköisesti olemme tuet siitä lähtien hakeneetkin.
Viime vuonna saatiin vielä sellainenkin parannus,
että aiemman hakemuksen saa kopioiduksi uudeksi ’pohjaksi’, ettei kaikkia hakemuksella kysyttyjä
toistuvia tietoja tarvitse aina alusta alkaen kirjoittaa”, kiittelee Huuskonen.
Tilitysten osalta
sähköinen maksatusjärjestelmä on otettu
käyttöön vasta tänä
keväänä.

”Vastuullisena työnantajana toimimisesta on tehty
paitsi erittäin haastavaa, myös työlästä ja kallista.
Jousto puuttuu kokonaan. Helpommalla pääsisi,
jos käyttäisi vain vuokratyövoimaa”, sanoo Huuskonen.
Edes yksi luukku

”Olisi edes yksi luukku, yksi
viranomainen ja sähköiset
lomakkeet.”

”Emme ole vielä onnistuneet lähettämään
sen kautta yhtäkään
maksatusta, joten
hoidamme tilitykset edelleen paperiversioina. Käytämme niissä kuitenkin hyödyksi kustakin tuetusta
työntekijästä tallentamaamme tilityspohjaa, johon
päivitämme tilityskuukautta koskevat maksatustiedot kunkin tuetun osalta.”
Palkkalaskelmat eivät myöskään ole enää entisen
tapaan pakollisia liitteitä tilitykseen, vaan ELY-keskukset pyytävät ne tarvittaessa erikseen.
”Käytännössä joudumme edelleenkin tulostamaan
palkkalaskelmaliitteet, jotta saamme merkittyä
kuhunkin tilitykseen kuukaudessa maksettujen
työpäivien ja palkan oikean määrän”, Huuskonen
kertoo.
Haastavaa, työlästä, kallista

ISS:lle työvoiman saaminen ja ammattiosaajien rekrytoiminen on suuri haaste, jonka eteen tehdään
jatkuvasti paljon töitä. ISS saa vuosittain noin
70 000 työhakemusta.
”Haastavista työllistettävistä löytyy usein hyviä
työntekijöitä, mutta toki heidän työllistämisessä
riskit ja panostukset ovat suuremmat, joten tuki
tulee siis tarpeeseen”, korostaa Huuskonen.
”On erinomainen ajatus myöntää tukia työllistämiseen, mutta kun suuryritys ei tahdo siitä selvitä,
ihmettelen, miten pk-yrityksellä olisi siihen resursseja. Meillä on satsattu todella paljon prosessien
kehittämiseen ja assistenttimme on jopa itse keksinyt tavan automatisoida osan lomakekäsittelystä”,
sanoo Huuskonen.
Vielä kaksi kimuranttia koukeroa. ISS:n kaltaisessa
yrityksessä TES-sopimuksia on noin 30 ja kohteet
vaihtuvat usein, jolloin YT-menettely on se tapa,
jolla työn tekemisen paikka vaihdetaan. Mikäli
missään on ensimmäistäkään YT-neuvottelua, ne
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haittaavat tukibyrokratiaa, vaikka yritys hoitaa takaisinottovelvoitteet täsmällisesti lakien ja asetusten mukaisesti.

Miten tämä sitten voitaisiin ratkaista? Yritys
hakisi työllistämistukea, tekisi kuukausiraportin toteutuneista
työllistämisistä ja
maksaisi käyttämättömän tuen takaisin järjettömästi aikaa joka kuukausi
vievän postilaatikkotoiminnan sijaan.
”Mikäli työllistäminen on ykköstavoite, tulisi tuki
ohjata sen mukaan. Jos tuen hakemisesta ja maksatuksesta tehtäisiin helpompaa, uskoisin useamman työnantajan työllistävän haastavasti työllistettäviä henkilöitä”, toteaa Huuskonen.
Mitä byrokratiasta sitten seuraa? ”Esimiehet näkevät tukien hakemisen niin vaikeaksi, ettei sitä tehdä
vaan palkataan mieluummin helpommin työllistettäviä, teetetään työ vähemmillä resursseilla tai
ylitöillä. Haasteena on myös se, että TE-toimiston
käsittelyaika tuen myöntämisessä on liian pitkä
jatkuvasti pyörivälle liiketoiminnalle. Jotta asiakkaiden tarpeisiin pystytään vastaamaan, esimiehet
tarvitsevat työntekijän usein pikaisemmalla aikataululla, kuin mihin tukipäätösprosessi taipuu.”

ISS Palvelut on Suomen kolmanneksi suurin yksityinen työnantaja. Se toimii kiinteistö- ja toimitilaalalla tuottaen yrityksille yhteisöille ja julkiselle
sektorille tukipalveluja. Vuosittainen liikevaihto
on 534 miljoonaa euroa ja henkilöstöä on noin 11
500 henkilöä.
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Ratkaisu
Viisi käytännön keinoa helpottaa vaikeasti työllistettävien työllistymistä
Vuonna 2013 toteutetun kauppakamarien yritysjohtajakyselyn mukaan 39 prosenttia vastaajien
edustamista yrityksistä työllistäisi enemmän
haastavasti työllistettäviä, mikäli byrokratiaa olisi
vähemmän. Yritykset tuntevat huonosti työllistämispalveluita ja järjestelmä koetaan liian monimutkaiseksi. Eniten yrityksiä tuntuu kuitenkin
rassaavan hyvin käytännöllinen ongelma: paperinpyöritys.
Yrityksissä halutaan keskittyä tekemiseen eikä hallinnointiin. Etenkään pienillä yrityksillä ei ole aikaa
ja kykyä selvitä työllistämiseen liittyvästä byrokratiasta. Miten ongelman ratkaisemista voitaisiin
edistää?
1. Yksi luukku ja sähköiset lomakkeet
Työllistämistukien hakemiseen tarvitaan yksi luukku, yksi viranomainen ja sähköiset lomakkeet.
Lisäksi yritykset pitäisi ottaa mukaan suunnittelemaan toimintatapoja, jotta molemmat osapuolet
selviäisivät mahdollisimman kevyillä toimintatavoilla, jotka palvelisivat ennen kaikkea työelämästä
syrjäytyvien saamisessa työelämään.
2. Prosessit sujuviksi ja yhtenäisiksi
Työllistämistukien hakemisen ja myöntämisen peruslomakkeiden, aikataulujen ja ohjeiden tulisi olla
yhtenäisiä koko maassa. On kallista ja tehotonta
noudattaa erilaisia räätälöityjä prosesseja.
Työllisyystukien haku voitaisiin niputtaa siten, ettei
lomaketta tarvitsisi täyttää joka kuukausi, vaan
vaikka työllistämisajanjaksolle kokonaisuudessaan.
Useita tukityöpaikkoja tarjoavissa yrityksissä tuen
tilitys tulisi voida niputtaa useamman henkilön
kohdalla. Nykyinen vaatimus täyttää uusi lomake
joka kuukausi jokaisesta työntekijästä aina uudestaan on kohtuuton.

Ongelmia prosessien sujuvuudessa aiheuttaa myös
se, että palkkatukimalli pohjautuu siihen, että
yritys kerää tukea tietyllä rajatulla alueella ja vain
muutamasta työntekijästä. Isojen valtakunnallisten
yritysten ja useiden tukien asiointia ei ole otettu
huomioon.
3. Kontaktit henkilökohtaisiksi
Tietoa työllistämistuista ja niiden vastuuhenkilöistä
on vaikea löytää ja työvoimahallinnon palvelut
jäävät kasvottomiksi.
Olisiko mahdollista nimetä yrityksille ”henkilökohtaisia” asiakasneuvojia, jotka auttaisivat valitsemaan sopivat työllistämisen ja liiketoiminnan
kehittämispalvelut? Lisäksi TE-toimistot voisivat
siirtyä tekemään nykyistä enemmän konkreettisia
yrityskäyntejä oman alueensa tarpeiden mukaan.
Kymmenen yrityskäyntiä vastaa tuloksiltaan vähintään 1000 puhelin- tai sähköpostikontaktia.
4. Työllistämispalvelut selkokieliseen pakettiin
Palkkatuettu työ, työkokeilu, työvoimapoliittinen
koulutus, työelämävalmennus, oppisopimuskoulutus, työharjoittelu, yhteishankintakoulutus, nuorten yhteiskuntatakuu. Mahdollisuuksia on paljon,
mutta eri tukimuotojen selvittäminen on työlästä.
Työvoimahallinnon työllistämispalvelut tulisi
paketoida selkokielelle siten, että yritykset voivat
ymmärtää ne nykyistä paremmin ja nopeammin.
5. Tieto vietävä perille asti – etenkin pieniin yrityksiin
Vaikka työvoimaviranomaiset tarjoavat yrityksille
runsaasti erilaisia työllistämis- ja asiantuntijapalveluita, eivät ne tunnu löytävän tietään yrityksiin.
Pienillä yrityksillä on vähiten aikaa ja kykyä selvitä
työllistämiseen liittyvästä byrokratiasta, kuitenkin
niissä on suurin piilevä työllistämispotentiaali. Siksi
työvoimahallinnon erityiskohteeksi tulisi ottaa
rekrytointeja suunnittelevat pienet yritykset.
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Ratkaisut

hennyksen, hakeminen aiheuttaa suuressa osassa
yrityksiä enemmän kustannuksia ja hallinnollista
taakkaa kuin houkuttimena oleva verovähennysetu.

• yksi luukku
• sähköiset lomakkeet
• yhtenäiset menettelyt eri viranomaisilla
• ei kuukausittaista tuenhakua vaan kerralla
hakemus koko tukikaudelle
• ”henkilökohtaiset” asiakasneuvojat yrityksille

Kolmen päivän koulutusuudistus vesittyy hallinnollisen taakan alle
Työmarkkinakeskusjärjestöjen vuosikausia
jatkunut vääntö niin
sanottujen kolmen
koulutuspäivän
toteutuksesta johti
lopulta erilliseen lakiin
taloudellisesti tuetun
ammatillisen osaamisen kehittämisestä. Vuoden 2014 alussa voimaan
tulleen lain ja kolmen koulutuspäivän tarkoituksena on kannustaa työnantajia lisäämään henkilöstönsä kouluttamista korvaamalla työnantajille
koulutuksen aikaisia palkkakustannuksia.

– Käytännössä sekä isot että pienet yritykset eivät
saa koulutusvähennyksen edellyttämiä laskentatietoja käytössä olevista henkilöstö- ja taloushallintojärjestelmistä, vaan tiedot joudutaan työstämään
manuaalisesti lukuisista excel-taulukoista ja yksikkökohtaisista erilliskirjanpidoista, Helsingin seudun
kauppakamarin asiamies Markku Lahtinen sanoo.
Lisäksi koulutusvähennys joudutaan ilmoittamaan
veroilmoituksessa jälleen kerran uudella liitelomakkeella ja työnantajia velvoitetaan vielä laatimaan
kirjallinen selvitys koulutusvähennyksen laskentaperusteista. Työnantajia vaaditaan myös
säilyttämään työntekijäkohtaisia kirjallisia
selvityksiä peräti 6
vuotta.

”Käytännössä tiedot joudutaan
hakemaan manuaalisesti
taulukoista ja kirjanpidosta.”

Kolmeen koulutuspäivään sisältyvän kannustimen,
työnantajille kohdistuvan ylimääräisen verovä-

– Verottajan tiukat
tulkinnat ja lainsäädännön vaatimukset ovat työnantajille jälleen
uusi hallintohimmeli. Tämä ei toteuta koulutusvähennyksen alkuperäistä tarkoitusta, osaamisen
lisäämistä yrityksissä, Lahtinen sanoo.
Kauppakamarin laskelmien mukaan esimerkiksi 50
henkilöä työllistävässä pk-yrityksessä, jossa verovähennykseen oikeuttavia koulutuspäiviä vuoden
aikana kertyy 60 ja palkkasumma on 1,5 miljoonaa
euroa, verohyöty jää alle 1 000 euroon. Moni yritys
ei edes harkitse verovähennyksen hakemista, sillä
hallinnollisen taakkaan menevälle työajalle on
erityisesti pienissä yrityksissä järkevämpää käyttöä.
Lakia taloudellisesti tuetun ammatillisen osaamisen kehittämisestä ja sen aiheuttamaa hallinnollista taakkaa tulee arvioida jatkossa hyvin kriittisesti.
– Todennäköistä on, että yritysten taloudellinen
kannuste jää hyvin vähäiseksi. Uusia henkilöstön
koulutushankkeita ei kovin laajassa mitassa verovähennyksen takia yrityksissä aloiteta, Lahtinen
toteaa.
Ratkaisut
• järjestelmää yksinkertaistettava niin, etteivät
kustannukset syö tai ylitä hyötyjä
• vaihtoehtona järjestelmän purkaminen
• tärkeintä on oppia vastaisen varalta, ettei
tämän kaltaisia byrokratiataakkoja rakenneta
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TYÖTURVALLISUUS

Taustoitus - Yritysten, työntekijöiden ja
yhteiskunnan yhteinen työturvallisuus
Työsuojelun tarkoituksena on ehkäistä, vähentää
ja poistaa työtapaturmia, ammattitauteja sekä terveydelle haitallista fyysistä ja psyykkistä kuormitusta. Työnantajalla on velvollisuus huolehtia työntekijöiden turvallisuudesta ja terveydestä työssä.
Työsuojeluun liittyvät ohjeistukset on tehty
etupäässä isompien yritysten tarpeisiin. Varsinkin
pk-yrityksille toimiva ja käytännönläheinen viranomaisohjeistus ja -neuvonta on kuitenkin arvokasta, sillä näissä yrityksissä ei välttämättä ole asioiden
usein vaatimaa erikoisasiantuntemusta. Ohjeistuksen ja neuvonnan on oltava myös helposti saatavilla, jotta yrityksissä osattaisiin toimia oikein.
Työsuojelua koskevien säännösten ja määräysten
noudattamista valvoo Suomessa työsuojeluhallinto. Sen muodostavat sosiaali- ja terveysministeriön työsuojeluosasto ja aluehallintovirastojen
työsuojelun vastuualueet. Käytännössä valvonta
tarkoittaa työsuojelutarkastuksia ja ohjeiden antamista työsuojelumääräysten noudattamisesta.
Työsuojelutarkastuksen tehneen tarkastajan on
tarkastuskertomuksessaan ilmoitettava keskeiset
havainnot ja mahdolliset toimintaohjeet ja jatkotoimenpiteet. Tarkastajaa sitoo viranomaisen
ohjausvelvollisuus.
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Yritysesimerkki
Hyvä pyrkimys oikeaan toimintaan suuri työ selvittää
Pienessä puusepäntuotteita valmistavassa Koistinen Kantele Oy:ssä sattui työtapaturma, jossa
pyörösaha haavoitti pahoin työntekijän kolmea
sormea. Tapaturman katsottiin aiheutuneen teräsuojan puuttumisesta. Konetta oli käytetty samalla
tavalla ilman teräsuojaa 11 vuoden ajan, jonka
kuluessa oli toteutettu
kaksi työsuojelutarkastusta, joissa ei ollut
asianmukaisesti huomautettu teräsuojan
puutteesta. Koneen
käyttötapa oli tarkastajien tiedossa, sillä aiheesta oli käyty suullista
keskustelua.

”Tarkastuksessa käytiin läpi kaikki keskeiset puuntyöstökoneet ja keskusteltiin niiden oikeasta käytöstä. Yrityksen työntekijöillä on ollut selvä käsitys,
että koneiden käytöstä ja suojauksesta ei löytynyt
huomauttamista. Jos työsuojeluviranomainen olisi
puuttunut teräsuojan puuttumiseen, olisimme heti
korjanneet asian”, Koistinen selventää.
Tieto työsuojelusta on kivien alla
Koistinen on joutunut
selvittämään työsuojeluasioita perin
pohjin. Hän kokee,
ettei työsuojelusta
ole riittävästi konkreettista tietoa jaossa. Asiat ovat vaikeaselkoisia ja
tietoa on varsinkin pienten yritysten vaikea tai jopa
mahdoton löytää.

”Oikein toimiminen lähtee
oikeasta tiedosta.”

Koistinen Kantele Oy:n toimitusjohtaja Hannu Koistinen toteaa toimitusjohtajana olevansa vastuussa
tapahtumasta. Hän kuitenkin katsoo, että työsuojeluviranomaisen ohjausvelvollisuus on laiminlyöty
työsuojelutarkastuksen yhteydessä. Tästä syystä
yrityksessä ei tiedetty koneturvallisuusmääräysten
oikeasta noudattamisesta.
Oikea tieto puuttui
Yrityksessä luotettiin siihen, että työsuojelutarkastuksessa mahdolliset puutteet koneiden turvallisuudessa olisi nostettu esille. Tämän osoittaa myös
se, että tarkastuksessa huomautuksen saanut
pölynhallinta laitettiin heti kuntoon.
“Kun viranomainen antoi selvät kirjalliset ohjeet
pölynhallinnasta ja purujärjestelmän kehittämisestä, oli niiden toteuttaminen helppoa. Otimme
kymmenien tuhansien hintalapusta huolimatta
remontin heti työn alle. Työntekijöiden hyvinvointi
ja terveys ovat minulle ensisijaisia asioita”, kertoo
Koistinen.
Koistinen on sanojensa mukaan toiminut hyvässä
uskossa luottaen, että koneiden turvallisuus oli
hyväksytty työsuojelutarkastuksessa. Tarkastajilla
on valvontalain mukaan toimivalta asettaa kone tai
laite välittömästi väliaikaiseen käyttökieltoon.
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Esimerkiksi pienissä puusepäntuotteita valmistavissa yrityksissä puuttuu oikeaa tietoa ja osaamista
sen soveltamisesta. “Itselläni ei ole puusepän
teollisen toimialan koulutusta, mutta lisäksi on käynyt ilmi, että alan koulutuksessakin on puutteita”,
Koistinen kertoo. Yrityksen kumpikaan puuseppä ei
tiennyt oikeasta suojauskäytännöstä.
“Lisäksi on käynyt ilmi, että toisella oli vahva
hienopuusepän työkokemus toisesta yrityksestä,
eikä sielläkään ollut riittävää tietoa. Oppilaitoksen
opettaja oli huomannut puutteen ja varoittanut siitä sormensa loukannutta työharjoittelijaa, mutta ei
kertonut puutteesta yrityksen henkilöstölle.” Myös
tämä on Koistisen mielestä vastuutonta toimintaa.
Koistisen mielestä valvovan viranomaisen on
otettava vastuu työtapaturmien ennaltaehkäisystä.
Ohjeistus tai käyttökielto olisi ehdottoman tärkeää
saada yleiseksi käytännöksi kaikille työsuojelutarkastajille, kun he huomaavat terveyden tai hengen
menetyksen olevan mahdollista.
“Ainakin itse olisin tällaisesta tiedosta pelkästään
hyvilläni. Oikein toimiminen lähtee oikeasta tiedosta”, Koistinen kiteyttää.

Työturvallisuus

Ratkaisu
Viranomaisen otettava aktiivinen ohjausvastuu työturvallisuudesta
Koistinen Kantele Oy:n tarina on ikävä esimerkki
ohjeistuksen puutteesta ja hankalasta saatavuudesta työsuojelussa. Koistisen Kanteleen tapauksessa toimitusjohtajan todettiin syyllistyneen
työturvallisuusrikokseen, mutta hänet jätettiin
tuomitsematta rangaistukseen. Tuomioistuin
katsoi, ettei toimitusjohtaja ollut tiennyt sahan
suojauksen olevan säännösten vastaista. Asiassa
otettiin huomioon myös, että vastikään oli
pidetty työsuojelutarkastus, jossa työturvallisuutta
vaarantavista laitteista ei huomautettu.
Tapaus herättää pohtimaan viranomaisen ohjausvelvollisuuden merkitystä. Yrityksillä on yleisesti
pyrkimys toimia vastuuntuntoisesti työsuojelussa.
Ongelmat syntyvät usein kohtuuttoman suuresta
vaivasta selvittää, miten toimia oikein käytännössä. Yrityksiltä, etenkään pieniltä, on kohtuutonta
vaatia kymmenien tuntien työtä ohjeistuksien
kaivamiseen. Yrittäjien on voitava keskittyä liiketoimintaansa, muuten sitä ei enää ole – ja ilman
liiketoimintaa ei ole työpaikkojakaan.
Yritykset myös luottavat viranomaisen ohjaukseen.
Viranomaisen on oltava tämän luottamuksen arvoinen.
Hannu Koistinen peräänkuuluttaa ennen kaikkea yhteistyötä viranomaisten, kauppakamarin,
yrittäjäjärjestöjen, työntekijäliittojen, vakuutusyhtiöiden, median ja koulutusta antavien organisaatioiden välillä. “Työtapaturmien välttäminen
on yhteinen missio, joka ei toteudu kohdistamalla
vaatimuksia toinen toistemme suuntaan. Yhteistyö
on varmin ja kustannustehokkain tapa saavuttaa
hyviä tuloksia. Ihmishengen menetystä tai vammautumista ei saa hyväksyä”, yrittäjä sanoo.

Yrittäjien on voitava keskittyä
liiketoimintaansa, muuten sitä
ei enää ole.

Ratkaisut
• Viranomaisen on otettava aktiivinen ohjausvastuu työturvallisuudesta, ja ohjaus on
kohdistettava todellisiin ja oleellisiin erityisesti terveyttä ja turvallisuutta vaarantaviin
riskitekijöihin.
• Työsuojelutarkastuksissa havaitut puutteet on
viestittävä suullisesti ja kirjallisesti siten, ettei
asia jää epäselväksi.
• Viranomaisen ohjausvelvollisuus tulee toteuttaa yhtäläisesti, ja sen tulee olla luotettavaa.
Tarvittaessa viranomaisen on hankittava
lisätietoja, jotta voi täyttää ohjausvelvollisuutensa.
• Viranomaisen tulee tuottaa yritysten käyttöön
selkeää ja konkreettista tietoa, joka on helposti saatavilla. Hiljattain työsuojeluhallinnon
julkaisema Pienyrityksen työympäristö tuloksen
tekijänä 2014 on hyvä alku tässä.
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Yhteiskunta vaikuttaa kaavoituksella ja rakentamismääräyksillä yritysten toimintaedellytyksiin.
Parhaimmillaan niillä luodaan hyvät edellytykset
menestyvälle liiketoiminnalle – pahimmillaan yrityksen järkevä
toiminta estetään
ja nostetaan uusien
asuntojen hinta kohtuuttoman korkealle
tasolle. Joustamaton
kaavoitus ja ylettömän yksityiskohtaiset
rakentamismääräykset
ovat tehokas investointien ja kasvun
jarru.

Puolet yritysjohtajista tyytymättömiä
kaavoituksen sujuvuuteen

”Tämä on este pääkaupunkiseudun talouden kasvulle, kun
työvoiman tarvitsemien pienten asuntojen hinnat pysyvät
pilvissä”

Puolet suomalaisista
yritysjohtajista on
tyytymättömiä kaavoituksen sujuvuuteen,
kertoi helmikuussa
2013 toteutettu kauppakamarien yritysjohtajakysely. Pitkä kesto,
laaja valitusoikeus
sekä viranomaisen
harkintavalta ovat
pääasialliset harmistuksen aiheet.

Kohtuuhintaisten asuntojen
puuttuminen estää kasvua.

Kaavoituksella on
myös merkittäviä kilpailullisia ulottuvuuksia. Yritysmyönteisellä
maankäytön suunnittelulla kunnat ja maakunnat
voivat houkutella yrityksiä alueelleen. Toisaalta
toimivan kaavoituksen kautta turvataan yritysten
välisen kilpailun toimivuus.

Ihanteellisessa kaavoitusprosessissa elinkeinoelämä otetaan mukaan kaavan valmisteluun jo
varhaisessa vaiheessa, jotta yritysten sijoittumis- ja
kasvutarpeet voidaan jouhevasti sovittaa muuhun
maankäyttöön.
Kaavoituskysymykset liittyvät niin yritysten toimitilaratkaisuihin, liikenneyhteyksiin kuin henkilöstön
saatavuuteen. Mikäli Suomeen mielitään saada
kasvua, investointeja ja työpaikkoja, olisi kaavoituksen syytä toimia. Erityisesti metropolialueella
kohtuuhintaisen asumisen puuttuminen on keskeinen kasvua estävä tekijä. Metropolialue tuottaa
kolmanneksen Suomen bkt:sta, joten alimitoitettu
kaavoitus käy koko yhteiskunnalle kalliiksi.

Kaavoitus toimii
hyvin joissakin osissa
Suomea ja toisissa ei
ollenkaan. Kyselyyn
vastanneiden yritysjohtajien mukaan heikoimpia alueita ovat Häme,
Kymenlaakso sekä Etelä-Savo. Erityisen tyytyväisiä
puolestaan ollaan Satakunnassa, Riihimäki-Hyvinkään alueella sekä Etelä- ja Pohjois-Karjalassa.
Yksimielisiä vastaajat olivat siitä, että kaavoituksen toimivuus on tärkeää yrityksen toiminnalle,
kasvulle ja kehitykselle. Tätä mieltä on 95 prosenttia yritysjohtajista. Epäkohta on melkoinen, kun
kaavoitukseen liittyviä prosesseja oman yrityksensä toiminta-alueella pitää sujuvana vain puolet
vastaajista.
Arviot toimivuudesta kuitenkin vaihtelevat räikeästi ympäri Suomen. Heikoimmilla alueilla ei yksikään
kyselyyn vastannut yritysjohtaja ollut tyytyväinen.
Parhailla alueilla yli 80 prosenttia vastaajista oli
tyytyväisiä.
Yleensä kauppakamarien yritysjohtajakyselyissä ei
mielipiteiden hajonta ole näin laaja, joten tulos on
poikkeuksellinen.
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Kaavoitus estää asuntojen rakentamista
Pääkaupunkiseudulla ylisääntely on johtanut asuntojen hintojen kallistumiseen siinä määrin, että se
rajoittaa työvoiman muuttoa pääkaupunkiseudulle. Kauppalehti uutisoi 9.1.2014, että Helsingissä
yksiöitä ei ole edes tarjolla, ja harvat markkinoille
tulevat viedään käsistä.
SRV Yhtiöiden toimitusjohtaja Jukka Hienonen
on joutunut toteamaan, että järjestelmä asettaa
esteitä asuntojen rakentamiselle ja nostaa hintoja.
”Pääkaupunkiseudulla olisi kysyntää pienille asunnoille, mutta emme saa juurikaan rakentaa sellaisia
asuntojen keskikokovaatimuksen vuoksi. Tämä on
este pääkaupunkiseudun talouden kasvulle, kun
työvoiman tarvitsemien pienten asuntojen hinnat
pysyvät pilvissä.”
Lisäksi asuntojen suunnitteluohjeet sisältävät hintoja nostavia tekijöitä. ”Paikoitusnormit, vaatimus
asuntojen esteettömyydestä ja väestönsuojien
rakentamisvelvollisuus ovat johtaneet uusien
asuntojen hintojen nousuun niin korkealle tasolle,
että ne ovat useimpien ostajien ulottumattomissa,
varsinkin kun pieniä asuntojen rakentaminen on
lähestulkoon estetty”, Hienonen summaa.

Asuntojen rakentamisen esteet
1.

Kaavoituksella säädellään rakennettavien
asuntojen keskikokoa (Helsinki 75 m2), jolla
luodaan epätasapaino kysynnän ja tarjonnan
välille; pienen asunnon ostaja sponsoroi suuremman ostajan neliöitä.

2.

Kunnan määrittelemillä tontinluovutusehdoilla suositaan tiettyjä asumismuotoja (vuokra,
hitas), joiden kustannukset maksatetaan omistusasunnon ostajilla.

3.

Asuntojen suunnitteluohjeet ovat toistaiseksi
pelkästään nostaneet rakentamiskustannuksia
(paikoitusnormit, asuntojen esteettömyys, VSS,
2 vuoden välein uudet energiamääräykset).

4.

Fiskaalisen intressin vuoksi asuntojen varainsiirtoveroa on nostettu ja ulotettu vero myös
yhtiövelkaosuuteen; tällä onnistuttiin pysäyttämään asuntokauppa kuin seinään 1.3.2013.

5.

Pääkaupunkiseudulla on tyhjillään miljoona
neliömetriä toimistotilaa, jolle ei löydy enää
käyttäjää; kaavamääräyksillä estetään niiden
muuttaminen asunnoiksi, joista olisi kova pula.

6.

Valitusprosesseista on tullut pääsääntö, valittajalle ei koidu niistä mainittavia kustannuksia,
mutta valituksen kohteelle seuraukset voivat
olla miljoonia; hidas oikeuskäsittely

7.

Kaavoitusprosessit kärsivät kaupungeissa
ammattitaitoisen henkilökunnan puutteesta;
säästetään ehkä palkoissa, mutta välilliset
kustannukset hitaudesta ovat yhteiskunnalle
moninkertaiset.

8.

Rakennuslupavaiheessa pyydetään lisäselvityksiä tipoittain; tuntuu että aina paperit päätyvät vanhan pinon alkuun, jopa yli vuoden
kestäviä prosesseja (Venäjällä laki: expertisa =
max. 3 kk)

9.

Uusia määräyksiä tehtaillaan ennen kuin edes
tunnetaan niiden vaikutusta rakennusten
käytettävyyteen tai elinkaareen; esimerkkejä
löytyy mm. energiatehokkuuden parantamisen alueelta.

Jukka Hienonen on kerännyt seuraavat teesit asuntojen rakentamisen esteistä.
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Kaavoitusjärjestelmän moniportaisuus
Suomen kaavoitusjärjestelmä on hierarkkinen
ja moniportainen. Yleispiirteisempi kaava ohjaa
oikeudellisesti yksityiskohtaisemman kaavan
laatimista tai muuttamista. Valtioneuvosto ohjaa
kaikkea kaavoitusta määrittelemällä valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet, joissa linjataan koko
maan kannalta merkittäviä alueidenkäytön periaatteita. Sellaisia ovat mm. yhdyskuntarakenteen
eheyttäminen ja liikenteen määrän vähentäminen.
Maakuntaliitot laativat maakuntakaavoja, jotka
ympäristöministeriö vahvistaa. Maakuntakaava
on yleispiirteinen ja pitkäjänteinen suunnitelma
alueiden käytöstä maakunnassa. Siinä ratkaistaan keskeiset valtakunnalliset, maakunnalliset
ja seudulliset maankäytön kysymykset, kuten
merkittävimpien vähittäiskaupan keskittymien,
maa-ainesten ottopaikkojen, jätehuollon alueiden
ja liikenneväylien sijainti.
Kunnat vastaavat omien alueidensa kaavoittamisesta yleis- ja asemakaavoin. Yleiskaava on
nimensä mukaisesti yleispiirteinen maankäytön
suunnitelma, jossa määritellään mm. asutuksen,
työpaikkojen ja virkistysalueiden sijainti. Tarkempi
suunnittelu tapahtuu asemakaavalla. Siinä määritellään yksittäisen alueen tuleva käyttö – esim.
rakennusten sijainti, koko ja käyttötarkoitus. Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset (ELY-keskukset) ohjaavat ja valvovat kuntien kaavoitusta.
Kaavoitusjärjestelmän ongelmia kuvataan oivallisesti EVA:n raportissa Kaavoihin kangistuneet,
jonka on kirjoittanut Markku Hurmeranta.10
Raportissa ehdotetaan, että yleiskaava palautettaisiin kaavoituksen strategiseksi suunnittelutasoksi,
jolloin asemakaavojen laatiminen nopeutuisi.
Raportissa esitetään myös se ratkaisu, että asemakaavoitusta nopeutettaisiin luokittelemalla kaavat
kiireellisyyden perusteella tärkeysjärjestykseen ja
keventämällä vähämerkityksisten kaavojen käsittelyä.

Tulkinnat ja menettelyt epäyhtenäisiä
Kaavoituksessa lain tulkinnat ja soveltaminen vaihtelevat maan eri osissa ja eri viranomaisilla. Yksittäisen virkamiehen valta on kasvamassa, samalla kun
ylimitoitetuilla selvitysvaatimuksilla aiheutetaan
ylimääräisiä kustannuksia, kulutetaan voimavaroja
ja venytetään kaavoituksen kestoa.
Kauppakamarien yritysjohtajakyselyn tuloksissa

10 http://www.eva.fi/wp-content/uploads/2013/05/Kaavoihinkangistuneet.pdf

korostui se, miten voimakkaasti lain tulkinnat ja
soveltaminen vaihtelevat kaavoituksessa. Yksittäisen virkamiehen valta on päässyt muodostumaan
varsin suureksi. Kaavoitus ei saa olla suhdetoimintaa, vaan sujuva prosessi, jossa on samat pelisäännöt kaikkialla Suomessa.
Kaavoituksen pohjaksi edellytettävien selvitysten
määrä ja sisältö vaihtelevat virkamies-, viranomaisja kaavakohtaisesti. Ylimitoitetuilla selvitysvaatimuksilla aiheutetaan ylimääräisiä kustannuksia, kulutetaan suunnittelun rajallisia voimavaroja väärin
ja venytetään kaavoituksen kestoa kohtuuttomasti.
Yritysjohtajakyselyn vastaukset kertovat karua kieltä tulkinnoista ja menettelyistä. Eräs yritysjohtajista
kiteyttää ongelman vastauksessaan seuraavasti.
Seurauksena epäyhtenäisistä käytännöistä on kaavoituksen heikko ennustettavuus ainakin joillakin
paikkakunnilla.
Kauppakamarien yhteyksissä yrityksiin on tullut
esiin myös se, että viranomaistahojen rooleja
kaavoituksessa olisi mietittävä uudelleen, etenkin
kaavoitusta ohjaavien ja valvovien ELY-keskusten ja
ympäristöministeriön osalta. Nykyinen järjestelmä
ei tue kaavoitusta riittävästi.

Kaavoitusprosessin kohtuuton kesto
Avoimissa vastauksissa korostui tyytymättömyys
kaavaprosessien aikatauluihin. Kesto voi olla
vuoden tai viisi. Syyksi nimettiin tehottomat viranomaisprosessit ja valitusoikeus. Muutamakin vuosi
on liian pitkä aika liikeyritykselle, sinä aikana ehtii
oikeastaan kaikki jo muuttua.
Kaavoitusprosessien nopeutta olisi mitattava ja
alkuaika olisi määritettävä ensimmäiseen yhteydenottoon kaavoituksen muuttamiseksi. Esimerkiksi Espoon kerrotaan ilmoittavan kaavoituksen
alkaneeksi, kun töitä on jo tehty kaksi vuotta.

Kaavoissa tarpeettoman yksityiskohtaisia määräyksiä
Kaavojen suuri yksityiskohtaisuus vaikeuttaa kaavojen tekoa, estää kysynnän mukaisten asuntojen
rakentamisen ja nostaa asuntojen hintoja. Nykyiset yksityiskohtaiset kaavamääräykset nostavat
huomattavasti asuntojen rakennuskustannuksia.
Teknologiateollisuuden Matti Mannonen arvioi
kaavamääräysten asuntojen hintoja nostavaksi vaikutukseksi esimerkiksi Helsingissä jopa 1500 euroa
neliömetriltä.
Tämä problematiikka sai kommentteja kauppakamarien yritysjohtajakyselyssä:
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EVA:n Kaavoihin kangistuneet -raportti kertoo, että
esimerkiksi Helsingin Jätkäsaaren asuinalueella
maanalainen pysäköintilaitos nostaa asuinneliön
hintaa 550 eurolla.11 Rakennusteollisuus on arvioinut Helsingin uusien asuntojen esteettömyysvaatimusten nostavan asuntojen neliöhintaa noin 150
eurolla. Julkisivumääräysten ylimääräiseksi hintalapuksi Rakennusteollisuus arvioi 50–200 euroa
asuntoneliötä kohden. Väestönsuojan rakentamisvelvollisuus puolestaan nostaa asunnon
neliöhintaa 30–45
eurolla.12

Valitusoikeudet on rajattava nykyistä tiukemmin.
Valittamisen helppous mahdollistaa ammatti- ja
kiusantekovalittamisen. Laajat valitusoikeudet
johtavat siihen, että kaavoituksen lopputulos ei ole
tarkoituksenmukainen ja siihen tehdään keinotekoisia rajauksia valitusten välttämiseksi. Lisäksi
tehdään ylimääräisiä varmuuden vuoksi tehtyjä
selvityksiä. Tämä syö kohtuuttomasti suunnittelun
voimavaroja ja hidastuttaa kaikkia kaavaprosesseja.

Kaavojen suuri
yksityiskohtaisuus vaikeuttaa
kaavojen tekoa, estää
kysynnän mukaisten asuntojen
rakentamisen ja nostaa
asuntojen hintoja.

Esteettömyysvaatimukset ovat paitsi
kustannus-, myös
asunnon toimivuuskysymys. Esimerkiksi
wc-tilojen kokoon,
kalustusten sijoitteluun ja asunnon
tilatehokkuuteen
esteettömyysvaatimuksella on merkittävä vaikutus,
eikä lopputulos ole useinkaan asunnonostajien
enemmistön toiveiden mukainen. Väestönsuojavaatimuksia puolestaan on verrokkimaista vain
Sveitsissä.
Kaavoituksen olisi muututtava rakennussuunnittelusta alueen käytön suunnitteluksi. Rakennussuunnittelu on tarkoituksenmukaista tehdä vasta
kaavoituksen jälkeen. Nyt liian tarkka kaavoitus
johtaa siihen, että kaavaan joudutaan tekemään
lähes lupatasoiset suunnitelmat ennen kuin kaava
saadaan valmiiksi. Näin tuhlataan yhteiskunnan
varoja hitaana kaavoituksen etenemisenä.

Valitukset venyttävät kaavoitusprosesseja
Paitsi virkamiehillä, myös ammattivalittajilla on
Suomessa valtaa. Kiusantekotarkoituksessa laaditulla valituksella voi saada järkevän hankkeen
viivästymään jopa vuosia. Nykyisin yksittäinen
valittaja pystyy kaavavaiheen valituksella pysäyttämään hankkeen jopa vuosiksi. Valitus voi tosiasiassa kohdistua rakennuslupavaiheen päätettäväksi
kuuluvaan asiaan, mutta kuitenkin kaavaprosessi
saadaan jäihin pitkäksi ajaksi. Näin kävi esimerkiksi
Kalasataman keskuksen osalta.

11 S. 31 http://www.eva.fi/wp-content/uploads/2013/05/Kaavoihin-kangistuneet.pdf
12 S. 33 http://www.eva.fi/wp-content/uploads/2013/05/Kaavoihin-kangistuneet.pdf
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Tehokas keino vähentää aiheettomia
valituksia olisi periä
valituksesta käsittelymaksu, joka palautettaisiin, mikäli valitus
menestyy. Ilmeisen
aiheettomien valitusten ratkaisemiseksi on
kehitettävä ohituskaista ja kaikkien valitusten käsittelyajalle on
säädettävä maksimi.

EVA:n toukokuussa 2013 julkaisemassa Kaavoihin
kangistuneet -raportissa13 ehdotetaan kaavavalitusten vähentämistä edellyttämällä, että valittaja
on tehnyt kirjallisen muistutuksen jo kaavaehdotuksesta.

Rakennuslupavalitukset viivästyttävät
hankkeita
Paitsi kaavavalitukset, myös rakennuslupavaiheen
valitukset ovat ongelmallisia hankkeiden etenemisen suhteen. Erikoisinta on se, että valitus saattaa
olla toisen viranomaisen tekemä. On selvää, että
järjestelmä on saatava sellaiseksi, että viranomaiset
pystyvät keskustelemaan ja koordinoimaan lupaan
liittyvät asiat ennen luvan myöntämistä.

Yritykset mukaan keskusteluihin
Ihanteellisessa kaavoitusprosessissa elinkeinoelämä otetaan vahvasti ja vakavasti mukaan kaavan
valmisteluun jo varhaisessa vaiheessa, jotta yritysten sijoittumis- ja kasvutarpeet voidaan jouhevasti
sovittaa muuhun maankäyttöön.
Kaavoituksen on oltava kaikkia toimijoita kohtaan
tasapuolista ja läpinäkyvää. Tätä voitaisiin edesauttaa keskitetyillä tietojärjestelmillä, joilla varmistettaisiin ajantasaisen kaava-aineiston saatavuus
sähköisesti kaikille tarvitsijoille.

13 http://www.eva.fi/wp-content/uploads/2013/05/Kaavoihinkangistuneet.pdf, s.29 ja 45.
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Avoimuus ja luottamus puuttuvat suomalaisesta
kaavoituksesta. Yritimme löytää suomalaisyrityksiä kertomaan kohtaamistaan haasteista. Suuren
rakennusyhtiön edustaja piti julkista keskustelua
täysin mahdottomana. Eikä siihen lähtenyt turkulaisyrityskään, jonka osalta kaavoitusprosessi jumitti 10 vuotta, kunnes virkamies vaihtui ja asia hoitui
muutamassa kuukaudessa.

Tonttimaata ei
riittävästi tarjolla
Nykyinen kaavoitussääntely ja -käytäntö
ei tuota riittävästi
tonttimaata rakentajien käyttöön.

Kaava-arkkitehdeistä pooli
Kaavoittajien pula voitaisiin ratkaista sillä, että
kaava-arkkitehdit laitettaisiin kuntien yhteiseen
pooliin. Siten työtä voitaisiin tasata niiden kesken,
joilla työtä on liikaa ja niiden kesken, joilla on työstä pulaa. Rakentamisessa nimittäin alueelliset erot
ovat aivan valtavia. Monilla alueilla kaavoittajilla ei
ole juurikaan tekemistä.

Avoimuus ja luottamus
puuttuvat suomalaisesta
kaavoituksesta.

Teknologiateollisuus ry:n Matti Mannonen toteaa,
että ”eräiden kuntien nykyinen tonttipolitiikka
pitää tonttien hinnat pilvissä. Pääkaupunkiseudulla
tonttimaa maksaa jopa 1500 €/rakennusoikeusneliö enemmän kuin muualla Suomessa.”

Vähittäiskaupan
suuryksiköiden
sääntely rajoittaa
kilpailua

Vähittäiskaupan suuryksiköiden sijaintia
ohjataan erittäin
tiukasti. Nykyinen vähittäiskaupan suuryksikön
kokoraja 2 000 kerrosneliömetriä on niin alhainen,
että se käytännössä rajoittaa kilpailua. Laki aiheuttaa myös runsaasti soveltamis- ja tulkintaongelmia
kaavoituksessa.

EVA:n Kaavoihin kangistuneet -raportissa14 ehdotetaan säädettäväksi maanomistajille subjektiivinen
kaavoitusoikeus, jolla he saisivat maansa kaavoittamisen vireille oma-aloitteisesti.

Kunnille keppiä ja porkkanaa
Jos kunnat kaavoittaisivat enemmän tontteja,
asuntojen tarjonta lisääntyisi ja hinnat laskisivat.
Ratkaisuna nykytilanteeseen olisi kuntien velvoittaminen kaavoittamaan huomattavasti nykyistä
enemmän tontteja.
Asiaa auttaisi myös, jos kunnat pitäytyisivät
kattamaan kustannuksensa eikä rahastamaan
kaavoituksella. Nykyisellään kunnat myös taktikoivat kaavoituksella hyvätuloisten veronmaksajien
kalastamiseksi.
Teknologiateollisuuden Mannonen esittää ratkaisuksi sen, että valtio sitoisi kasvukuntien rahoitusta
kohtuuhintaisen asumisen kaavoitukseen. Ilman
pakkoa ja porkkanaa ei ole tapahtunut edistystä
kuntien kanssa tehdyistä sopimuksista huolimatta.
Mannonen ehdottaa, että valtio voisi sitoa Länsimetron jatkon osarahoituksen riittävään länsimetron asemanseuduille tehtävään kohtuuhintaisten
asuntojen lisäkaavoitukseen.

14 http://www.eva.fi/wp-content/uploads/2013/05/Kaavoihinkangistuneet.pdf, s.39 ja 45.
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Yritysesimerkki
Case Woikoski: Suomi on kaavoihin
kangistunut

virkamiesten armeija, joka ei kommunikoi keskenään”, tiivistää Palmberg.

”Toimimaton kaavoitus on yksi yritysten toimintaa
tehokkaimmin estävistä hallinnonaloista Suomessa”, pahoittelee Woikosken patruuna Clas Palmberg. ”Kaavoitus hidastaa ja hankaloittaa tehokkaasti yritysten toimintaa. Kaavoitusta lähestytään
estämisen, eikä mahdollistamisen näkökulmasta.”

Työpaikat ja investoinnit peruuntuvat

“Kaavoitus on Suomessa järkyttävän byrokraattista.
Päällekkäisyys, ristiriitaisuus ja hitaus ovat suurimmat ongelmat,” luonnehtii kaasuntuottajayritys
Woikosken Clas Palmberg.

Woikoski Oy:llä on kaavoitusongelmien vuoksi
jäänyt toteuttamatta monta hanketta, jotka olisivat
mahdollistaneet kasvavan liiketoiminnan ja uusien
työpaikkojen tarjoamisen. Investoinnit ovat jääneet tekemättä.
Ainakin aikataulu venyy yleensä kohtuuttomasti.
“Jos on vuosia aikaa ja jaksaa odottaa, lopputulos kyllä syntyy. Asiat järjestyvät aikanaan, mutta
kilpailluilla markkinoilla toimiva liikeyritys ei ehdi
odottaa. Kun vihdoin saadaan päätös, aika on ajanut ohi, eikä hanketta enää toteuteta.”
Haasteena ovat eritoten asenteet ja tulkintatavat.
“Moni virkamies lähtee siitä ajattelusta että tulkitaan, miten rakentamisen voi estää, eikä kuinka sen
voisi mahdollistaa,” luonnehtii Palmberg.
Lisäksi Palmbergin mukaan kohtelu ja tulkinnat eri
puolilla Suomea ovat täysin erilaisia.
“Miten on mahdollista, että Suomessa on samat
lait, mutta muutamassa harvassa paikassa kuten
Pohjanmaalla ja Varkaudessa sujuu kaikki, mutta
Itä- ja Etelä-Suomessa ei niin mikään?”, hän kysyy.
“Kun suurehko yritys ei tahdo pärjätä kaavoituskysymyksissä, ihmettelen, miten pienet firmat saati
yksityishenkilöt selviävät siinä viidakossa.”

On seutukaavaa, maakuntakaavaa, osayleiskaavaa, rantakaavaa ja ranta-asemakaavaa.
“Sanasto on kapulakieltä, josta ei saa mitään
selvää. Ne on usein tehty kirjoituspöytätyönä
tutustumatta muihin kaavoihin saati maastoon.
Näiden tarkoituksena on ohjata maankäyttöä,
mutta lopputulos on juuri päinvastainen, toteaa
Palmberg. “Kaavoissa on useita päällekkäisyyksiä, ne ovat keskenään ristiriitaisia ja niitä hoitaa
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”Jos on vuosia aikaa ja jaksaa
odottaa, lopputulos kyllä
syntyy. Asiat järjestyvät
aikanaan, mutta kilpailluilla
markkinoilla toimiva liikeyritys
ei ehdi odottaa.”

Kaavoitus ja rakentamismääräykset

Viiden pahimman joukossa
Suomessa on paljon yrittämisen esteitä. Sujumattoman kaavoituksen Palmberg listaa viiden
pahimman joukkoon.
Viimeisin harmistuksen aihe on kaavoitukseen kangistunut hanke perustaa Etelä-Savoon tuotekehitysyksikkö, joka olisi tarjonnut alueelle 15 kipeästi
kaivattua työpaikkaa.
”Viivästyksen rahallista merkitystä on vaikea mitata. Yrityksellemme tämä merkitsee, ettei uusia tuotteita tule siten, kun on suunniteltu. Yritykset elävät
reaaliajassa eikä viiden vuoden syklillä. Myöhästyminen on vaarallista liiketoiminnalle.”
Samoin Woikosken luonnonsuojelualue jäi toteuttamatta kaavoitushaasteen vuoksi. Yritys olisi
halunnut siirtää omia olemassa olevia tontteja pois
luonnonsuojeluun kaavaillulta alueelta toiselle
omalle alueelle, mutta se ei ollut byrokratian vuoksi mahdollista.

että perinteisellä teollisuusalueella ei saa suorittaa
laajennusinvestointia omalle maalleen ennen kuin
kaavamuutos on saatu suunniteltua ja hyväksyttyä
lainvoimaiseksi”, sanoo Kakriainen.
“Turhan byrokratian purkaminen voitaisiin aloittaa sillä, että poikkeusluvat otettaisiin uudestaan
käyttöön tämän kaltaisissa tapauksissa”, vaatii
Kakriainen.
Oy Woikoski Ab on vuonna 1882 perustettu suomalainen kaasualan perheyritys, joka jo neljännessä
polvessa tuottaa teollisia, lääkkeellisiä, elintarvike- ja
erikoiskaasuja sekä myy hitsausalan tuotteita. Yrityksellä on yhdeksän toimipaikkaa ja 170 jälleenmyyjää
sekä vientiä Venäjälle, Baltiaan ja muihin Euroopan
maihin.

Suomessa on kolme kertaa enemmän virkamiehiä
kuin Saksassa, byrokratian luvatussa maassa. Suomessa lähes kolmannes työvoimasta on virkamiehiä, siinä missä Saksassa heitä on 12 prosenttia.
“En tiedä mitään muuta maata, joka on muuttunut
niin nopeasti niin byrokraattiseksi, kuin Suomessa on käynyt 70-luvun jälkeen. Yrittäjän kannalta
muutos on järkyttävää. Katsoessani nyt kevätkesällä 2014 vuoden taaksepäin tuntuu siltä, että
byrokratia vain lisääntyy”, sanoo Palmberg lopuksi.
Vuoropuhelua tarvitaan
Maankäytön ja kaavoituksen osalta lainsäädäntö
on muuttunut ja tiukentunut viime vuosien aikana
merkittävästi.
“On valitettavaa, että poikkeuslupamenettelystä on
luovuttu rakennuslupia myönnettäessä. Tämä on
tuonut ennakoivalle kaavoitukselle erittäin suuret
paineet. Kuntien tulisikin yhdessä maakunnanliittojen ja elinkeinoelämän järjestöjen kanssa käydä
jatkuvaa vuoropuhelua siitä, ovatko kaavat ajan
tasalla yritystoiminnan näkökulmasta”, sanoo EteläSavon kauppakamarin toimitusjohtaja Markku
Kakriainen.
Ongelmat ovat vähäisempiä niissä kunnissa, joissa
maankäyttö on keskeisessä osassa elinkeinopoliittista strategiaa, sillä siellä on yleensä osattu
varautua muutostarpeisiin.
“Woikoski on joutunut kokemaan kankean kaavajärjestelmämme esteet investointeja toteuttaessaan. Ympäristö- ja kulttuuriarvoista esimerkillisesti
huolehtivan yrityksen on toki vaikea ymmärtää,
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Ratkaisu

• rakentamista koskevan sääntelyn lähtökohdaksi on otettava, ettei uudella sääntelyllä saa nostaa asuntojen hintoja
• uusia säännöksiä ja määräyksiä ei saa antaa selvittämättä niiden vaikutuksia
• kaavoituksen on myös pääkaupunkiseudulla muututtava rakennussuunnittelusta
alueen käytön suunnitteluksi
• asemakaavoitusta on nopeutettava luokittelemalla kaavat kiireellisyyden perusteella tärkeysjärjestykseen ja keventämällä
vähämerkityksisten kaavojen käsittelyä.
Jatkopohdinnoissa ratkaistava asianmukainen tapa toteuttaa luokittelu.
• kaavoitusprosessien nopeutta on mitattava
• kaavoitusprosessin aloitusaika on määritettävä ensimmäiseen yhteydenottoon
kaavoituksen muuttamiseksi
• kaavoituksen kautta tulevia määräyksiä ja
vaatimuksia on vähennettävä:
• kaavassa määriteltyjä rakennukseen
liittyviä parametrejä vähennettävä
olennaisesti
• asuntojen koon säännöstelystä on
luovuttava
• esteettömyysvaatimus vain osalle
asunnoista (esim. alakerta tai 30%)
• autopaikkavaatimuksia on tarkasteltava tapauskohtaisesti ja kohtuuttoman
kalliista pysäköintiratkaisusta luovuttava
• väestönsuojavaatimuksesta luovuttava
• kunnat on velvoitettava kaavoittamaan
huomattavasti nykyistä enemmän tontteja
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• kaavoittajien pula voitaisiin ratkaista laittamalla kaava-arkkitehdit kuntien yhteiseen pooliin, jolla tasattaisiin eri alueiden
työmääriä
• kunnan kaavoituksen edistämisvelvoitteen on toteuduttava käytännössä
- nykyisin kaava voidaan hylätä vuosien
valmistelutyön jälkeen viimeisessä valtuustokäsittelyssä
• valtion tulee sitoa kasvukuntien rahoitusta kohtuuhintaisen asumisen kaavoittamiseen
• kaavoitus ei saa olla kunnan muiden kuin
kaavan toteutukseen liittyvien toimintojen rahoituskeino
• kaavoituksesta ja liikennesuunnittelusta
olisi päätettävä työssäkäyntialueittain
(kevennetty metropolihallinto)
• maanomistajille on annettava subjektiivinen kaavoitusoikeus, jolla he saisivat
maansa kaavoittamisen vireille oma-aloitteisesti
• rakennuslupien käsittelylle on säädettävä
maksimikäsittelyaika
• valitusoikeuksia on rajattava
• sen suhteen, kenellä valitusoikeus
• edellyttämällä, että valittaja on tehnyt
kirjallisen muistutuksen jo kaavaehdotuksesta.
• valituksesta on perittävä tuntuva maksu,
joka palautetaan, mikäli valitus menestyy
• valitusprosessin käsittelylle on säädettävä
maksimiaika
• hallintotuomioistuinten resursseja lisättävä niin, että laadukkaat ratkaisut kohtuullisessa ajassa ovat mahdollisia

Kaavoitus ja rakentamismääräykset

• ilmeisen aiheettomille valituksille on
tehtävä ohituskaista, jossa valitus käsitellään nopeutetussa järjestyksessä tavallista
kevyemmässä prosessissa
• rakennusten käyttötarkoituksen muutokset on pääsääntöisesti hyväksyttävä, jotta
vanhat rakennukset saadaan uusiokäyttöön
• viranomaisten keskinäiset valitukset luvista on kiellettävä
• luvat on käsiteltävä yhden luukun periaatteella
• eri kaavoitus-, selvitys- ja lupaprosessit on
kytkettävä yhteen ja hoidettava rinnakkain, ja prosessien päällekkäisyydet on
karsittava pois. Esimerkiksi jos kaavoituksen yhteydessä tarkastellaan ympäristövaikutukset, ei enää saa vaatia erillistä
YVAa.
• keskitettyjien tietojärjestelmien toteutuminen on varmistettava, jotta ajantasainen kaava-aineisto olisi luotettavasti
kaikkien saatavilla
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YMPÄRISTÖ – SÄÄNTELYN JA KESTÄVÄN KÄYTÖN
VAIKEA TASAPAINO

Ympäristö on meille kaikille arvokas, siinä toimimista pitää valvoa, ja ympäristön käyttöä täytyy
säädellä. Ympäristöluvat vaikuttavat keskeisesti
yritysten toimintaympäristöön. Niihin liittyvistä
velvoitteista ja selvityksistä aiheutuu yrityksille
huomattavia kustannuksia ja hallinnollista
taakkaa.

säänneltyihin ja valvottuihin maihin. Näin ympäristön kokonaiskuormitus lisääntyy.
EU:n ja erityisesti Suomen sähköntuotanto on
globaalissa vertailussa varsin vähäpäästöistä. EU:n
sähköntuotannon keskimääräiset CO2-päästöt
ovat vain noin puolet
esimerkiksi Kiinan
vastaavista ja Suomen
vain noin 50 prosenttia EU:n tasosta. Energiatehokkuusdirektiivi
on esimerkki siitä,
kuinka EU-sääntelyssä
rangaistaan Suomen
kaltaisia edistyksellisiä
maita.

Nykypolitiikka ajaa
eurooppalaista ja ennen
kaikkea suomalaista
teollisuutta vähemmän
säänneltyihin ja valvottuihin
maihin.

Investointien, kasvun
ja työpaikkojen luomisen edellytys on ennakoitavuus ja vakaa
toimintaympäristö.
EU:n ympäristösääntelytulva, lupien pitkittyneet käsittelyajat ja
valitukset kuitenkin
viivästyttävät hankkeita vuosilla tai hautaavat niitä kokonaan. Suomessa
luvanvaatimiskynnys on huomattavasti muita EUmaita alhaisempi, eli ympäristölupa tarvitaan usein
sellaisiin toimiin, joihin lupaa ei muualla tarvita.

Yksipuolinen sääntely ajaa teollisuutta
kolmansiin maihin
Ympäristösääntelyä leimaa suomalaisen teollisuuden kannalta sääntely-ympäristön ennakoimattomuus. Erityisen ongelmalliseksi on muodostunut
EU:n yksipuolinen ilmastopolitiikka. EU heikentää
omien yritysten toimintaolosuhteita, vaikka EU:n
osuus maailman päästöistä vähenee. EU:n osuuden
maailman kasvihuonepäästöistä arvioidaan laskevan noin 5 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.
EU:n tulee keskittää voimavaransa maailmanlaajuisen ja kilpailukykyvaikutuksiltaan tasapuolisen
ilmastosopimuksen luomiseen. EU:n yksipuoliset
ilmastotavoitteet eivät edistä ilmaston suojelua,
vaan kysymys vaatii globaalia tarkastelua. Kaikkien
teollisuusmaiden mukaan saaminen on olennaista,
sillä vain niin voidaan hillitä ilmastonmuutosta,
luoda yrityksille tasapuoliset kilpailuedellytykset
ja edistää ympäristömyönteisiä investointeja ja
-ratkaisuja. Nykypolitiikka ajaa eurooppalaista ja
ennen kaikkea suomalaista teollisuutta vähemmän

Suomen kannalta
sääntely on erityisen
ongelmallista, sillä suomalaiset yritykset ovat
jo vuosia paiskineet töitä energiatehokkuuden
parantamiseksi ja ovat siinä onnistuneet hyvin.
Suomessa jo aikaisemmin tehtyjä pitkäjänteisiä
energiatehokkuustoimia ei voida täysimääräisesti
hyödyntää energiatehokkuustavoitteiden saavuttamiseksi. Ne maat, joissa toimiin ryhdytään vasta
direktiivin pakottamana, pääsevät helpommalla,
kun siellä nyt tehtävät toimet lasketaan yrityksen
hyväksi kokonaan.
Ilmastonmuutoksen torjumiseksi EU:n tulisi
yksipuolisten lisärasitteiden sijaan edistää teollista toimintaa Euroopassa. Kuitenkin Euroopan
komissio esittää EU:lle yhä tiukempia yksipuolisia
ilmastotavoitteita. Samaan aikaan Eurooppa tavoittelee teollisuuden osuuden nostamista bruttokansantuotteessa. Tämä tavoite ei voi nykypolitiikalla
mitenkään toteutua. Euroopan teollisuuden menetetyn kilpailukyvyn palauttaminen on välttämätön
edellytys työpaikkojen, hyvinvoinnin ja kasvun
turvaamiselle. Teollisen toiminnan edistäminen
EU:ssa on myös eduksi ilmastolle.
Suomen hallitus hyväksyi 5.6.2014 esityksen ilmastolaiksi, johon on kirjattu vähintään 80 prosentin
päästövähennystavoite vuoteen 2050 mennessä.
Valtion viranomaisia velvoittava, luonteeltaan
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tavoitteellinen puitelaki ei pääsääntöisesti koskisi
päästökaupan piiriin kuuluvia päästöjä, mutta
pitkän aikavälin päästökauppavelvoite ja siihen
liittyvä seuranta koskisi kaikkia kansallisia päästöjä.
Tämä sopii huonosti yhteen EU:n ilmastosääntelyprosessin kanssa, jossa EU:n yhteisesti sovittu ilmastotavoite jaetaan eri jäsenmaille ja eri sektoreille.
Ilmastolain tarkoituksena olisi toimia ennen muuta
hallituksen ja eduskunnan työkaluna päästövähennystavoitteiden saavuttamisessa ja tehostaa julkisen sektorin toimintaa tavoitteisiin pääsemiseksi ja
vähähiilisen yhteiskunnan rakentamiseksi. Laki ei
siis asettaisi uusia velvoitteita yrityksille tai muille
toimijoille, mutta elinkeinoelämän näkökulmasta
on kyseenalaista, mitä ilmastolakihankkeen eteneminen tarkoittaisi jatkossa. Energia- ja ilmastostrategioiden laatimisella on vastattu riittävän hyvin
ja joustavasti EU:n energia- ja ilmastopolitiikan
vaatimuksiin.
Päästökauppajärjestelmän epäonnistuminen kuitenkin lienee jo laajasti havaittu. Suomella on oltava rohkeutta vaatia järjestelmän uusimista. Lisäksi
Suomi on rikkidirektiivin ainoa varsinainen kärsijä
EU:ssa vientimme merikuljetuksia vaativan sijaintimme vuoksi. Rikkidirektiivi tulee voimaan vuoden
2015 alusta lukien ja aiheuttaa vientiteollisuudellemme noin puolen miljardin euron vuotuiset
lisäkustannukset, minkä paikkaamiseksi ei ole vielä
löydetty kunnon ratkaisuja. Toivottavaa kuitenkin
olisi, että näistä suuren mittaluokan oppirahoista
todella opittaisiin jotakin, eikä jatkossa yksin Suomen vastuulle oteta maailman parantamista ajaen
samalla teollisuuttamme kolmansiin maihin.
Suomi on ollut passiivinen Suomen teollisuuden
edunvalvonnassa. Tähän on voinut vaikuttaa
kuvitelma, että perusteollisuus olisi auringonlaskun ala, mitä jopa ministerien on kuultu hokevan.
Vuosituhannen vaihteen teknohuuman haihduttua
ja helpon rahan kertymisen valtion ja kuntien kassaan loputtua on aika herätä tosiasioihin. Suomi
on teollisuusvaltio, ja viennistämme yli puolet
tulee perusteollisuudesta. Teollisuus on siis
elintasomme ja hyvinvointimme perusedellytys,
ja ilman sitä elintasomme putoaa vääjäämättä
kauas totutusta.

Ratkaisut
• sen tiedon sisäistäminen, että Suomi on
teollisuusmaa, jonka viennistä yli puolet tulee
perusteollisuudesta
• luopuminen EU:n yksipuolisesta ilmastopolitiikasta
• EU ajamaan globaaleja ilmastosopimuksia
(mm. YK:n ilmastokokous 2015 Pariisissa)
• Suomi ei saa hyväksyä tai valita suomalaiselle
teollisuudelle kilpailijamaita tiukempia kriteerejä ja vaatimuksia
• kansallisessa sääntelyssä suosittava joustavia
toimintatapoja  
• haettava nopeasti rikkidirektiivin kustannuksia kompensoivia ratkaisuja (esim. kuljetustuki)

Ympäristölupajärjestelmä jumittaa investointeja
Valtioneuvosto käynnisti yritysten hallinnollisen
taakan vähentämisen toimintaohjelman maaliskuussa 2009. Tavoitteena oli, että yritysten hallinnollista taakkaa vähennettäisiin vuoden 2006
tasosta neljänneksellä vuoden 2012 loppuun mennessä, mutta ympäristölupien osalta ei tapahtunut
mitään byrokratian kevennystä.
Lupamenettelyjen keventämishankkeessa vuonna
2010 siirrettiin eräitä toimintoja lupamenettelystä
rekisteröintimenettelyyn, mikä on vähentänyt
luvanvaraisia toimintoja. Helmikuussa 2013 hallitus
sitoutui antamassaan kannanotossa välttämään
loppuvaalikauden aikana teollisuudelle aiheutuvien kustannusten tai sääntelytaakan lisäämistä ja
tarkastelemaan olemassaolevaa sääntelytaakkaa.

Viennistä yli puolet
perusteollisuutta
Kokonaisuudessaan voidaan arvioida, että hallitus
ei ole pystynyt tekemään niin merkittäviä muutoksia tai parannuksia, että hallinnollisen taakan
vähentämisessä olisi päästy tavoitteisiin. Ympäristölupajärjestelmän parantamiseksi vireillä on
kuitenkin lupaavia aihioita.
Kansan tietoisuuteen näyttää pikku hiljaa iskostuvan, että hyvinvointiyhteiskuntamme jatkuvuus
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nykyeduin ei ole taattu väestön ikääntyessä nopeasti. Se sen sijaan näyttää jäävän vähälle huomiolle,
kuinka tärkeää tässä taloudellisessa tilanteessa olisi
edistää niiden elinkeinojen toimintamahdollisuuksia, jotka voivat menestyä kovassa kansainvälisessä
kilpailussa. Perusteollisuus on yhä nykyäänkin vientimme selkäranka. Sen vuoksi on murheellista, että
ympäristölupien byrokratiaan ei ole saatu merkittäviä parannuksia.
Ympäristölupien byrokratian keventäminen ei
tarkoita ympäristön pilaamisen helpottamista.
Ympäristön suojelua ei ole se, että hakuprosessit tehdään hankaliksi, vaan se, että lupaehdot
ovat selkeät ja niiden täyttämistä seurataan. Ei
ole perusteltua, että lupamenettely on Suomessa raskaampaa kuin vaikkapa pääomarikkaassa
Ruotsissa.
Näkökulma
”Kaikkia niitä toimenpiteitä ja keinoja tarvitaan,
joilla lupaprosesseja pystytään vauhdittamaan.
Tälläkin hetkellä on hankkeita joissa vaarana
on jopa koko investointi-ikkunan sulkeutuminen ennen kuin lupapäätös ehditään saada.
Ongelmat näkyvät erityisesti niillä toimialoilla,
joilla on samanlaisia investointihankkeita paitsi
Lapissa, myös naapurialueilla. Lupaprosessien
hidastuminen on myös heikentänyt Suomen
kilpailukykyä investointikohteena, koska sekä
Ruotsissa että Norjassa lupaprosessit ovat
nopeammat ja käytännöt selkeämmät kuin
meillä tällä hetkellä. Erityisesti ongelma koskee
kaivosteollisuutta ja malminetsintää, mutta jos
lupaprosesseihin ei saada nopeasti parannusta,
myös muut toimialat joutuvat sen piiriin.”
Toimitusjohtaja Timo Rautajoki, Lapin kauppakamari

Mikä on ympäristölupa?
Ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa aiheuttavaan toimintaan tarvitaan ympäristönsuojelulain
mukainen lupa, jota ilman toiminta on kielletty.
Ympäristölupaa edellytetään tietyiltä toiminnoilta,
kuten metsä-, metalli- ja kemianteollisuus, energiantuotanto, eläinsuojat ja kalankasvatus. Lupaharkinnan tarkoituksena on varmistaa, että toiminta
on järjestetty ympäristön kannalta hyväksyttävästi.
Silloin kun toiminta aiheuttaa tilapäisiä ympäristöhaittoja, selvitään ilmoituksen antamisella.
Laajemmassa merkityksessä ympäristölupa
tarkoittaa lupaa ympäristöä muuttavaan toimenpiteeseen. Sellainen voi olla rakennustoimenpide,
aineen tai energian päästö, maaston tai vesistön
muutos. Ympäristölainsäädäntö ohjaa yrityksiä
sijaintipaikan valinnasta toimintojen lopettamisen
jälkeiseen aikaan saakka. Toiminnan harjoittamista
ohjataan ympäristönsuojelulain lisäksi esimerkiksi
vesi-, jäte-, luonnonsuojelu- ja kemikaalilaeilla.
Maankäyttö- ja rakennuslailla vaikutetaan puolestaan siihen, mihin toiminta voidaan sijoittaa.
Ympäristönsuojelulain mukainen ympäristölupa
koskee lähtökohtaisesti ainoastaan päästötyyppisiä
ympäristön muutostilanteita, jota laissa kutsutaan
ympäristön pilaantumiseksi. Ympäristön pilaantumisella tarkoitetaan ihmisen toiminnasta johtuvaa
aineen, energian, melun, tärinän, säteilyn, valon,
lämmön tai hajun päästämistä tai jättämistä ympäristöön siten, että siitä seuraisi laissa lueteltavia
haitallisia vaikutuksia terveydelle, ympäristölle tai
omaisuudelle.
Ympäristölupaa haetaan kirjallisesti ympäristölupaviranomaiselta, joka tiedottaa hakemuksesta
kuulutuksella. Hankkeen vaikutusalueen asukkailla
ja viranomaisilla on tilaisuus esittää hakemuksesta
muistutuksia, vaatimuksia ja mielipiteitä. Lupapäätöksestä voi valittaa Vaasan hallinto-oikeuteen ja
edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen.
Yritykset usein täydentävät ympäristölupahakemuksiaan erilaisilla selvityksillä. Joissakin tapauksissa ympäristölupien myöntäminen edellyttää
ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA).
Ympäristölupiin kirjataan toimintaan kohdistuvat
lupamääräykset, jotka voivat koskea esimerkiksi
päästörajoja, niiden seurantaa ja raportointia.
Toiminta on koko elinkaarensa ajan valvottua, jossa
huomiota kiinnitetään erityisesti annettujen lupamääräysten toteutumiseen.
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Laki ja toiminnanharjoittajan velvollisuudet
Ympäristönsuojelulain tavoitteiden lista on pitkä.
Halutaan ehkäistä ympäristön pilaantumista,
poistaa ja vähentää pilaantumisesta aiheutuvia vahinkoja, turvata terveellinen, viihtyisä, luonnontaloudellisesti kestävä ja monimuotoinen ympäristö.
Ehkäistä jätteiden syntyä ja haitallisia vaikutuksia.
Tehostaa ympäristöä pilaavan toiminnan vaikutusten arviointia ja huomioon ottamista kokonaisuutena. Parantaa kansalaisten mahdollisuuksia
vaikuttaa ympäristöä koskevaan päätöksentekoon,
edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä, torjua
ilmastonmuutosta, tukea kestävää kehitystä.
Ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavassa toiminnassa edellytetään ennaltaehkäisyn ja
haittojen minimointia, varovaista ja huolellista
menettelyä, parhaan käyttökelpoisen tekniikan
käyttöä, ympäristön kannalta parhaan käytännön
noudattamista sekä vastuuta vaikutusten ennaltaehkäisystä ja ympäristöhaittojen poistamisesta tai
rajoittamisesta. Velvollisuuksista ja periaatteista on
oltava perillä.
Ympäristölupaviranomaiset ja käsittelyajat
Ympäristölupia myöntävät aluehallintovirasto ja
kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Aluehallintovirasto ratkaisee joitakin lupahakemuksia ja
muutoin lupaviranomaisena toimii kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Valvonnasta vastaavat
ELY-keskukset ja kunnan ympäristönsuojeluviranomaiset.
Valtion ympäristölupaviranomaiset antoivat vuosina 2000–2011 yhteensä 9 157 ympäristönsuojelulain mukaista lupapäätöstä. Vuosina 2012–2017
vireille arvioidaan vuosittain tulevan 900–1100
lupahakemusta. Ympäristölupien keskimääräiset
käsittelyajat olivat valtion lupaviranomaisissa
9,2–14,8 kuukautta. Kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset antavat keskimäärin 500–600 ympäristölupapäätöstä vuodessa sekä niiden lisäksi muita
ympäristöön liittyviä päätöksiä 4 300–7 700. Kaiken
kaikkiaan Suomessa tehdään vuosittain arviolta
2800–3000 ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaista lupapäätöstä. Suurin osa lupahakemuksista
koskee lupamääräysten tarkistamista.
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Yritysten näkökulmasta ympäristölupajärjestelmässä olisi parantamisen varaa ainakin seuraavissa
asioissa:
• Lainsäädännön ymmärrettävyys erikokoisten
yritysten kannalta
• Useiden ympäristölakien päällekkäiset kytkennät
• Ympäristölupaviranomaisjärjestelmä
• Lupaprosessien monimutkaisuus
• Ympäristölupien käsittelyajat ja pitkät valitusprosessit
• Lisääntyvä EU-sääntely ja toimintaympäristön
ennakoimattomuus
• Ennakoimattomat lupapäätökset
• Tulkinnanvaraiset lupamääräykset ja toimintaehdot
• Suomalaisten yritysten kilpailuedellytysten
huomioon ottaminen
• Viranomaisten rajalliset resurssit
Vähentääkö lakimuutos hallinnollista taakkaa?
Ympäristönsuojelulaki on parhaillaan uudistuksen
alla. Uudistuksen ensimmäisessä vaiheessa teollisuuspäästödirektiivi tuodaan osaksi kansallista
lainsäädäntöä, millä on määrä parantaa ja yhdenmukaistaa ympäristön tilaa turvaavia parhaan käyttökelpoisen tekniikan vaatimuksia. Tässä vaiheessa
tavoitteena on myös tehostaa ympäristönsuojelun
lupamenettelyä ja lupien valvontaa kohti suunnitelmallista, oikein kohdennettua ja valtakunnallisesti tasapuolista valvontaa. Täysin uutena asiana
esitetään merkittäviä luonnonarvoja otettavaksi
huomioon turvetuotantoa koskevassa ympäristölupaharkinnassa.
Toisessa vaiheessa tavoitteena on sujuvoittaa
lupamenettelyjä, selkeyttää eri ympäristölakien
lupamenettelyjen suhteita ja hyödyntää paremmin toiminnan ympäristövaikutuksia koskevia
arviointeja ja selvityksiä ympäristölupamenettelyn
yhteydessä.

Ympäristö – sääntelyn ja kestävän käytön vaikea tasapaino

Ratkaisu
Resursseja, avoimuutta, ymmärrettävyyttä
Yritysten näkökulmasta ympäristölupajärjestelmän
suurimpia haasteita ovat resursointi, tasapuolisuus,
avoimuus ja ymmärrettävyys.

Yrityksissä kyllä ymmärretään kestävän toiminnan
päälle. Yhteiskuntavastuuasiat on jo kilpailuetukysymys. On tehokkaampaa ja edullisempaa toimia
kerralla oikein. Mutta ohjeiden noudattamisesta on
tullut loputon ja ennakoimaton esterata.
Yksiselkoisuus on kaukana ympäristölainsäädännöstä. Lupapäätösten ennakoitavuus voi olla jopa
mahdotonta. Pienemmille yrityksille tämä on nousemassa yhä suuremmaksi haasteeksi ja isommille
investoinneille jumittavaksi jarruksi. Varsinkin YVAmenettelyä vaativien hankkeiden kokonaiskestoajat muodostuvat usein reippaasti ylipitkiksi.
Kohtuuttoman pitkät käsittelyajat tulee katkaista
sanktioin ja valitusprosesseista on karsittava ilmeisen aiheettomat valitukset. Kaikkien valitusten
käsittelyajoille tulisi säätää maksimi.
Yritykset kokevat viranomaisen toiminnan olevan
hajallaan. Lakia voidaan lukea eri tavoin eri puolilla
maata, ja viranomainen voi valittaa toisen viranomaisen tekemästä päätöksestä. Lupakäsittelyn
on oltava kaikkia toimijoita kohtaan tasapuolista ja
läpinäkyvää. Ympäristöhallinnon parempi koordinaatio ja riittävät resurssit ratkaisisivat monia
haasteita. Keskitetyillä sähköisillä tietojärjestelmillä
saataisiin ajantasainen materiaali kaikille sidosryhmille.
Viranomaisten asiantuntevan ohjauksen ja neuvonnan merkitys korostuu erityisesti monimutkaisissa ja vaikeaselkoisissa lupaprosesseissa.

Ympäristöviranomaisten kokemien viimeaikaisten
haasteiden seurauksena ei oikea suunta eteenpäin
saa olla pelkästään tiukempi linja ja lupakynnyksen
korottaminen. Silloin menetetään paljon hyviä
hankkeita.
Ympäristönsuojelulain uudistamisen on ensimmäisen vaiheen esitys on parhaillaan eduskunnassa,
eikä esitys sisällä koko järjestelmän kannalta kovin
järisyttäviä parannusehdotuksia. Luonnonarvojen
huomioiminen turvetuotannon sijoittautumista
koskevassa ympäristölupaharkinnassa on erikoinen
esitys ottaen huomioon vähähiilisyystavoitteet. Se,
parannetaanko turvepykälällä haettua lupapäätösten ennakoitavuutta, jää nähtäväksi.
Lupajärjestelmän parantamisen odotuksia ladataan nyt uudistushankkeen toiseen vaiheeseen.
Lakimuutosten kautta parannukset saadaan ja
nähdään viiveellä. Nyt ensisijainen ja nopeimmin
vaikuttava toimenpide on kohdentaa viranomaisille riittävästi resursseja. Yritykset odottavat lupien
asiantuntevaa ja sujuvaa käsittelyä sekä laadukasta
ohjausta ja neuvontaa. Yrityksiltä puolestaan edellytetään yhteiskuntavastuuta, mutta sen toteuttamiseksi yritykset tarvitsevat yritysvastuullista
yhteiskuntaa.
Suomen tulee olla kestävän kehityksen mallimaa
kestävästi.
Taija Jurmu
Kirjoittaja on Lapin kauppakamarin varatoimitusjohtaja
Ratkaisut
• lupaviranomaisten riittävät ja asiantuntevat
resurssit
• lupakynnyksen nostaminen
• käsittelyajoille on säädettävä enimmäiskestoajat
• jo ennen lupaprosessia ja sen aikana lupaedellytykset on oltava riittävästi selvillä turhien
valitusprosessien välttämiseksi
• säännösten tulkinnan yhdenmukaistaminen
• ympäristöhallinnon parempi koordinaatio ja
keskitetyt sähköiset tietojärjestelmät
• aiheettomien valitusten karsiminen
• tasapuolisuuden ja avoimuuden lisääminen
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JULKISET HANKINNAT

Julkisten hankintojen tulisi luoda edellytyksiä pienten- ja keskisuurten yritysten kasvulle ja kehitykselle. Erityisesti Suomen pienillä markkinoilla julkisissa hankinnoissa tulisi mahdollistaa pk-yritysten
kilpailukyky tarjouskilpailuissa.
Julkisilla hankinnoilla tarkoitetaan sellaisia tavara-,
palvelu- ja rakennusurakkahankintoja, joita valtio,
kunnat ja kuntayhtymät, valtion liikelaitokset
sekä muut hankintalainsäädännössä määritellyt
hankintayksiköt tekevät oman organisaationsa
ulkopuolelta.
Yritysten on noudatettava hankinnoissa sääntöjä,
jotka liittyvät mm. kilpailutuksen eri vaiheisiin,
tarjouspyyntöasiakirjojen laatimiseen, hankinnasta ilmoittamiseen ja hankintasopimuksen
allekirjoittamiseen. Sääntöjen pääperiaatteita ovat
hankintojen avoin ja tehokas kilpailuttaminen
sekä tarjoajien tasapuolinen ja syrjimätön kohtelu.
Hankintatarjouksista on valittava joko kokonaistaloudellisesti edullisin tai hinnaltaan halvin tarjous.
Julkiset hankinnat ja pk-yritykset
Hankintalaki antaa useita mahdollisuuksia pkyritysten mukaan ottamiseen julkisten hankintojen
tarjouskilpailuissa. Tarjouspyyntö voi mahdollistaa
hankinnan pilkkomisen osatarjouksiin, jotka ovat
pk-yritysten suorituskyvyn rajoissa. Useat yritykset voivat jättää konsortiona yhteisen tarjouksen
tarjouskilpailuun. Hankintalaki antaa mahdollisuuden myös alihankinnan käytölle. Tarjouskilpailussa
voidaan myös esimerkiksi ympäristösyillä antaa
lähituotannolle mahdollisuuksia.
Hankintayksiköillä voidaan katsoa olevan vastuu
toimivien markkinoiden luomisesta. Toimivat markkinat eivät synny, jos tarjouspyyntöihin on mahdollista vastata vain muutaman suuren yrityksen.

tarjouspyyntöön, jonka on laatinut kyseisen alan
tekniset mahdollisuudet ja yritykset tunteva taho.
Konsulttien käyttöä julkisissa hankinnoissa on
kuitenkin myös valvottava ja konsulttien puolueettomuus on varmistettava ennen tarjouskilpailua.
Silloin tällöin tulee esille tapauksia, joissa konsultti
pyrkii tarjouspyynnön ehdoilla ohjaamaan tarjouskilpailun voittajaksi haluamansa tahon. Tämä voi
tapahtua hankintayksikönkin tietäessä (ja toiveesta), mutta on tullut esille myös tapauksia, joissa
konsultti ja tarjouskilpailuun osallistuva yritys
tekevät yhteistyötä.
Konsultilla ja alan yrityksellä voi olla pitkäaikainen
yhteistyösuhde, ja tietty konsultti pyritään ohjaamaan tarjouskilpailun kilpailuttajakonsultiksi.
Tämä voidaan varmistaa esimerkiksi siten, että
hankintayksikön kilpailuttaessa ensin konsulttia,
em. konsultti jättää hyvin alhaisen tarjouksen ja
voittaa siten konsulttien tarjouskilpailun. Hankintayksikön olisi syytä vaatia konsultteja kilpailutettaessa selvitys konsulttien viime vuosien asiakkaista ja muista sidonnaisuuksista sekä tarkkailla
konsulttikilpailutuksen hintoja. Hankintayksikön
ja konsultin väliseen sopimukseen on syytä ottaa
määräykset konsultin puolueettomuudesta. Vähimmillään tämä voi tapahtua esimerkiksi käyttämällä
konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja, joissa on
määräykset konsultin neutraalisuudesta.
Hankintayksikön ja veronmaksajien edun kannalta
tulisi myös pohtia, onko järkevää käyttää valvojana
työn toteutuksessa samaa konsulttia, joka hoiti
kilpailutuksen. Jos sama konsultti toimii myöhemmin valvojana, voi hän peitellä urakan toteutuksen
aikana tarjouskilpailun ehdoissa tekemiään virheitä
tai katsella tutun yrityksen virheitä läpi sormien.

Konsulttien käyttö tarjouskilpailuissa
Julkisissa hankinnoissa käytetään paljon konsultteja tarjouspyyntöjen laadinnassa ja kilpailutusprosessin johtamisessa. Valtaosin konsulttien käyttö
on myönteistä – hankintayksikkö saa käyttöönsä
sellaista alan asiantuntemusta, jota sillä itsellään ei
ole. Yritysten on myös helpompi vastata sellaiseen
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Julkiset hankinnat

Yritysesimerkki
Yrittäjä kaipaa kunnollista kumppanuutta
Julkinen sektori on monille pk-yrityksille tärkeä
asiakas. Julkishankintoihin liittyvät tarjouskilpailut
ovat kuitenkin vuosi vuodelta työläämpiä ja sopimukset yrittäjien kannalta yhä koukeroisempia,
joskus jopa kohtuuttomia.
”Enpä yhtään ihmettele, jos ensikertalainen luopuu
leikistä jo tarjouskilpailuvaiheessa. Taustatietojen
selvittämiseen ja erilaisten todistusten hankkimiseen menee monessa kohtaa niin paljon aikaa, että
se varmasti tuskastuttaa etenkin ensikertalaisia”,
toteaa jämsäläisen Elonen Oy:n toimitusjohtaja
Jari Elonen.
Toisen polven perheleipurille julkisen sektorin
tarjouskilpailuruljanssi on tullut jo tutuksi, sillä
Jämsän lisäksi Jyväskylässä, Lahdessa, Tampereella
ja Seinäjoella toimivalla yritys on toimittanut leipää
ja konditoriatuotteita kunnille, kaupungeille ja
seurakunnille jo 1970-luvulta lähtien.
Elosen mukaan vuodet ovatkin kartuttaneet omaa
osaamista ja toimintatapoja, joilla julkisen sektorin
kanssa on opittu tekemään yhteistyötä. Osaamiselle on toisaalta yhä enemmän käyttöä, sillä kuntien,
kaupunkien ja kuntayhtymien hankintaprosessit
ja varsinkin sopimukset tuntuvat muuttuneen yhä
monimutkaisemmiksi.
Pää kannattaakin pitää kuulemma kylmänä, vaikka
tarjolla olisikin liikevaihdon ja myyntivolyymien
kannalta iso asiakas.
”Itse perehdyn todella huolella jo etukäteen,
millaisiin asioihin tarjouksessa lopulta sitoutuu. Jos
ehdot tuntuvat oman toiminnan kannalta kohtuuttomilta, jää myös tarjous tekemättä”, Elonen toteaa.
Sopimuksissa voi olla sudenkuoppa
Elonen Oy:ssä tällaisia seikkoja ovat mm. toimitusaikoihin, toimitusmääriin sekä luonnollisesti myös
hinnoitteluun liittyvät seikat.
”Ymmärrän täysin julkisen sektorin säästöpaineet,
mutta ei elintarvikealalla voi sitoutua kahdeksi
vuodeksi kiinteisiin hintoihin, kun omat tuotan-
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to- ja raaka-ainekustannukset heiluvat koko ajan.
Katujen kunnossapidossa se voi kenties jotenkin
onnistua, mutta ei leipomossa”, Elonen toteaa.
Myös mahdollisten toimitusvirheiden tai -viiveiden seuraamukset kannattaa käydä tarkkaan läpi
ennen sopimusten allekirjoitusta. Tässä kohtaa
kaupantekotavat poikkeavat toimitusjohtajan
mukaan selkeimmin yksityissektorista, toki paikkakunnasta riippuen.
”Asiakkaan yhteydenoton tai huomautuksen sijaan
virheistä voi rapsahtaa suoraan sopimussakko,
vaikka syy olisi täysin tavarantoimittajasta riippumaton. Kyllä se harmittaa, kun jokaisen lumimyräkän jälkeen saa sanktiolaskun viivästyneestä
toimituksesta. Samalla tavoin maksettavaa voi tulla
hieman väärään järjestykseen pakatuista laatikkopinoista”, Elonen toteaa.
Epäselvyyksien ja sanktiolaskujen setvimiseen
menee jälkikäteen kosolti aikaa, ja mikä turhauttavinta, lopputulos voi silti pysyä ennallaan.
Sanktioista sujuvaan kumppanuuteen
Elosen omat asiakassuhteet julkisen sektorin
kanssa toimivat jo kitkatta, ja vuosien mittaan on
löytynyt yhteinen tapa toimia. Monella yrittäjällä
tilanne on kuitenkin toinen.
Elonen toivookin kaupantekoon sanktioiden ja
pykäläkyttäilyn sijaan enemmän avoimuutta ja
aktiivisempaa yhteydenpitoa jo tarjouskilpailuvaiheessa. Näin yrittäjillä ja yrityksillä olisi selkeämpi
kuva siitä, mihin he ovat sitoutumassa, mitä heiltä
odotetaan ja ketkä ovat asiakkuutta hoitavat yhteyshenkilöt.
Tätä kautta osapuolten välille rakentuu myös aitoa
kumppanuutta, jossa ei takerruta lillukanvarsiin.
”Julkisen sektorin olisi tässä kohtaa omaksuttava
ihan normaaleja b-to-b- käytäntöjä, joilla vältyttäisiin monelta turhalta jälkipyykiltä. Kaupantekohan
perustuu lopulta ihmisten väliseen luottamukseen”,
Elonen lisää.

Julkiset hankinnat

Ratkaisu
Julkiset hankinnat luovat markkinoita
ja kasvuyrityksiä
Julkiset hankinnat ovat keino kehittää markkinoita
ja edellytyksiä etenkin pienten- ja keskisuurten yritysten kehittymiselle sekä uusien teknologioiden ja
toimintatapojen käyttöönotolle.
Yleensä yritykset kasvavat ja harjoittelevat ensin
kotimarkkinoilla, vasta sitten on vuorossa kansainvälistyminen. Suomessa kotimarkkinat ovat
useimpiin EU-maihin verrattuna pienet. Esimerkiksi
saksalaisten yritysten kasvaminen suomalaisittain
suuriksi yrityksiksi on helpompaa, kun kotimarkkinat ovat yli 15 kertaa suuremmat. Siksi suomalaisissa julkisissa hankinnoissa tulisi erityisesti
mahdollistaa pk-yritysten pääsy mukaan tarjouskilpailuihin.

Laki julkisista hankinnoista antaa markkinoiden
kehittämiseen paljon mahdollisuuksia. Ennen
tarjouspyynnön laatimista hankintayksiköiden on
tärkeä tutustua markkinoilla tarjottaviin vaihtoehtoihin. Pk-yrityksille voi antaa suunnitelmallisesti
mahdollisuuksia osallistua tarjouskilpailuin, esimerkiksi pilkkomalla hankinta osatarjouksiin, jotka
ovat pk-yritysten suorituskyvyn rajoissa.
Myös yritysten on varmistettava, että ne osaavat
laatia tarjoukset hankintayksikön tarjouspyynnössä
listaamien yksityiskohtien mukaisesti. Useat yritykset voivat jättää konsortiona yhteisen tarjouksen,
kunhan sopimusrakenne taustalla on kunnossa.
Hankintalaki mahdollistaa myös alihankinnan käytön. Yksi pk-yritys voi toimia ns. isäntäyrityksenä ja
käyttää muita yrityksiä alihankkijoina. Tarjouskilpailun säännöissä ei hankintalain mukaan voi sulkea
pois näitä vaihtoehtoja.
Oikeuskäytännössä on myös katsottu, että hankintaan tarvittavien resurssien ei tarvitse vielä tarjouskilpailun aikana olla valmiina, vaan ne voidaan
hankkia sen jälkeen.

Viime aikoina on keskusteltu suomalaisesta terveysviennistä tai pikemmin ulkomaisten potilaiden
tuonnista. Virastot harvoin vievät. Notkeimmin
markkinoilla toimivat yritykset. Vientiyritysten
kasvattaminen esimerkiksi terveydenhuollossa
edellyttää kuitenkin toimivien markkinoiden luomista tällekin sektorille.

Kuntien palvelustrategioissa pitäisi avata uusia
palveluita kilpailuttamiselle. Tarjouskilpailussa
voidaan myös esimerkiksi ympäristösyillä antaa
lähituotannolle mahdollisuuksia. Jos tarjouspyynnössä korostetaan hintaa, mikä lienee helpoin
tapa arvioida tarjouksia, jäävät innovatiiviset, uusia
toimintatapoja soveltavat ratkaisut huomiotta.
Erityisesti palveluhankinnoissa tulisi valintaperusteena painottaa kokonaistaloudellisuutta hinnan
sijasta. Hankintayksiköillä on sopimuskauden
aikana oikeus ja jopa velvollisuus seurata, että
palvelun laatu pysyy sellaisena, johon sen tuottaja
on sitoutunut.
Marko Silen
Johtaja, Helsingin seudun kauppakamari
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Julkiset hankinnat

Ratkaisut
• Konsulttien puolueettomuuden varmistaminen (selvitys sidonnaisuuksista)
• Hankintojen pilkkominen osatarjouksiin;
tämä mahdollistaa pk-yritysten mukaantulon
• Hankintalaki mahdollistaa myös alihankinnan käytön. Yksi pk-yritys voi toimia ns.
isäntäyrityksenä ja käyttää muita yrityksiä
alihankkijoina.
• Sen huomioiminen, että hankintaan
tarvittavien resurssien ei tarvitse vielä
tarjouskilpailun aikana olla valmiina, vaan
ne voidaan hankkia sen jälkeen
• Kuntien palvelustrategioissa pitäisi avata
uusia palveluita kilpailuttamiselle
• Palveluhankinnoissa tulisi valintaperusteena painottaa kokonaistaloudellisuutta
hinnan sijasta
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KAUPPOJEN AUKIOLOAJAT

Kauppojen aukioloajat ovat tiukasti säännellyt, ja
juhlapyhien aukioloihin tarvitaan poikkeusluvat.
Tästä aiheutuu jatkuvasti pyörivä luparumba, joka
työllistää sekä kaupan toimijoita että viranomaisia.
Nykyinen liikeaikalaki
sisältää monia aukioloaikoihin liittyviä
määräyksiä, jotka
perustuvat viikonpäivään, eri juhlapyhiin,
myymälän kokoon tai
sijaintiin. Asiakkaan
näkökulmasta nykytilanne on vähintäänkin
sekava.

Matkailijat edellyttävät palveluita
Kaupan aukiolon merkitys on kasvanut viime vuosina etenkin loppiaisena ja helatorstaina samalla,
kun matkailijoiden lukumäärä ja rahankäyttö ovat
lisääntyneet. Ostosmahdollisuuksien
tarjoaminen turisteille
vilkkaina matkailupäivinä tukee työllisyyttä
ja tuo alueen kaupalle
ja matkailulle lisätuloja.

Ostosmahdollisuuksien
tarjoaminen turisteille tukee
työllisyyttä ja tuo alueen
kaupalle ja matkailulle
lisätuloja.

Taloudellinen kysymys
Pyhistä etenkin loppiaisen, helatorstain, helluntaipäivän ja pyhäinpäivän aukioloajat ovat suuren
hintalapun kysymys. Juhlapyhät ovat erityisesti
ulkomaalaisille asiakkaille mieluisia ostospäiviä ja
työntekijöiden näkökulmasta haluttuja työpäiviä
tuplapalkan vuoksi. Monilla muilla aloilla työskennellään juhlapyhinä. Auki ovat huoltoasemat,
kioskit, sairaalat ja paloasemat. Byrokratian poistaminen toisi tuloja, työtä, parempaa palvelua ja
tarkoittaisi jopa kasvavaa vientiä.
Ilman poikkeuslupaa tiettyinä juhlapäivinä, kuten
loppiaisena, helatorstaina ja helluntaina, ovensa
voivat pitää avoinna vain pienet kaupat, kioskit,
huoltamot ja jotkut haja-asutusalueiden kaupat.
Muille aluehallintovirasto voi myöntää poikkeuslupia erityisestä syystä, esimerkiksi liikkeen sijaintiin,
matkailuun tai yleisötapahtumiin liittyvän kysynnän perusteella. Lupaa aukioloon haetaan aluehallintovirastolta vapaamuotoisella hakemuksella,
joka sisältää perustelut siitä, miksi poikkeuslupa
tarvitaan. Paras arviointikyky aukiolon tarpeesta on
kuitenkin yrityksillä itsellään ja joidenkin juhlapyhien osalta aukiolossa tulisikin viipymättä siirtyä
normaalin sunnuntaiaukiolon piiriin jo pelkästään
tarpeettoman luparumban eliminoimiseksi.

Suomeen tulevien
matkailijoiden määrän
kasvun myötä poikkeuslupien tarve
on lisääntynyt vuodesta 2009, jolloin nykyinen
liikeaikalaki tuli voimaan. Matkailun kehittymisen
kannalta on oleellista, että matkailijoille on tarjolla
riittävästi palveluita. Kauppa on osa palveluinfraa
ja merkittävä vetovoimatekijä, jolla turistit saadaan
myös muiden palveluiden ääreen. Paikallisesti
palveluilla on suuri työllistävä vaikutus. Kun asiakkaana on ulkomainen turisti, voidaan palveluiden
myynti rinnastaa vientiin.
Yleensä kauppakamari on toiminut yritysten
edustajana poikkeusluvan hakemisessa omalla toimialueellaan. Monille kauppakamareille poikkeuslupahakemusten valmistelu eri juhlapäiviä varten
on jokavuotinen ruljanssi. Poikkeuslupien perusteluihin vaaditaan matkailijoista erilaisia tilastoja,
arvioita ja selvityksiä.
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Lapin aluehallintovirasto myöntää poikkeusluvat
Vuoden 2014 alusta kauppojen aukioloon liittyvien
poikkeuslupien käsittelyyn tuli muutos. Kun luvat
aiemmin käsiteltiin kunkin alueen omassa aluehallintovirastossa, keskitettiin käsittely nyt Lapin
aluehallintovirastoon. Tavoitteena on varmistaa,
että poikkeuslupaprosessit hoidettaisiin yhtenäisesti koko Suomessa ja
yrityksiä kohdeltaisiin
tasapuolisesti.
Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa ollaan
kauppojen aukiolossa
menossa oikeaan
suuntaan. Lapin aluehallintovirasto myönsi
siellä itärajaan rajoittuvien kuntien alueelle
poikkeusluvan, jonka
mukaan kaupat voivat
pitää ovet auki vuoden kaikkina päivinä.
Lupa myönnettiin
rajakaupan perusteella, ja se on voimassa
vuoden 2015 loppuun.

Suuri yhteiskunnan muutos on
jo tapahtunut: juhlapäivinä
ovat auki muun muassa
ravintolat, hotellit ja monet
muut palvelut. Myös osa
kaupan alan liikkeistä on
jo nyt auki. Miksi kaupan
alalla juhlapäiviä erityisesti
suojellaan?

Näkökulma: Miksi kauppa tarvitsee erityissääntelyä?
Koko kaupan ala on joutunut kovaan pyöritykseen
ja YT-neuvottelut kolkuttavat monen kaupan ovella. Pitkään jatkunut matalasuhdanne näkyy kaupan
myyntiluvuissa. “Kaupan on pakko muuttaa toimintatapojaan lähivuosien aikana. Myös nykyinen
liikeaikalaki tulisi uusia samassa savotassa niin, että
kaupat voivat itse päättää aukioloajoistaan ja tarjota palveluita silloin, kun asiakkaat niitä tarvitsevat”,
painottaa Keskuskauppakamarin kehityspäällikkö
Pirjo Liukas.
Ulkomaiset kauppaketjut ja nettikaupat ovat muuttaneet nopeasti kaupan kilpailutilannetta. Uusi
teknologia mullistaa kaupankäyntiä, kun Internet
on avannut maailmanlaajuiset ostosmahdollisuudet. Nettikaupat palvelevat vuorokauden ympäri
ja kilpailevat perinteisten myymälöiden kanssa
asiakkaista.
Tästä huolimatta perinteisten kauppojen aukioloajat ovat yhä tiukasti säänneltyjä. Juhlapäivien aukioloihin tarvitaan poikkeusluvat tai ovet pysyvät
suljettuina.
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“Suuri yhteiskunnan muutos on jo tapahtunut:
juhlapäivinä ovat auki muun muassa ravintolat,
hotellit ja monet muut palvelut. Myös osa kaupan
alan liikkeistä on jo nyt auki. Miksi kaupan alalla
juhlapäiviä erityisesti suojellaan?”, kysyy Liukas
ja muistuttaa, ettei kukaan kuitenkaan ole töissä
365 päivänä vuodessa. Työajan kokonaismäärä on
muulla lainsäädännöllä määritelty.
Suomi on vapaiden
aukioloaikojen maiden
ympäröimä. Ruotsi,
Viro, Venäjä – näistä jokaisessa kaupat saavat
itse arvioida aukioloaikansa. Ruotsissa
aukioloajat on vapautettu jo vuosia sitten,
myönteisin tuloksin.

Suomessa aukioloaikojen sääntelyllä on
pitkä historia, joka
liittyy sekä perinteisiin
että työmarkkinapolitiikkaan. Modernissa,
monikulttuurisessa
yhteiskunnassa monia
asioita on kuitenkin jouduttu arvioimaan uusista
lähtökohdista.
“Nyt on aika luopua kauppojen aukiolon epätarkoituksenmukaisesta, kalliista ja kuormittavasta
sääntelystä”, Liukas summaa.

Kauppojen aikioloajat

Ratkaisu
Poikkeuslupien hakeminen aiheuttaa paljon hallinnollista taakkaa sekä poikkeusluvan hakijoille että
viranomaisille. Poikkeusluparumban keventäminen
voidaan aloittaa vakiinnuttamalla lakiin nykyinen
käytäntö. Poikkeuslupia on perustellusti myönnetty loppiaiseen, helatorstaihin, helluntaipäivään ja
pyhäinpäivään.
Parasta kuitenkin olisi miettiä nykyinen monimutkainen liikeaikalaki uudestaan. Tavoitteena on,
että kauppojen aukiolon sääntely lopetettaisiin
kokonaan. Mikäli asia ratkaistaisiin modernisti ja
hallinnollinen kuormitus minimoiden, voisivat
kauppiaat itse päättää aukioloajoistaan. Näin myös
asiakkaat saisivat itse päättää, milloin käyttävät
kaupan palveluita.
Suljettu myymälä ei tuota. Asiakas ei ole asiakas
lukitun oven ulkopuolella. Annetaan kaupan hoitaa
kaupankäynti ilman historiaan juuttuneita aukiolorajoituksia.
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ELINTARVIKE- JA RAVINTOLA-ALAN
BYROKRATIAKIEMURAT

On selvää, että elintarvike- ja ravintola-alaa on
säänneltävä asiakkaiden terveyden turvaamiseksi.
Joustamaton ylisääntely kuitenkin vaikeuttaa yritysten toimintaa tuottamatta hyötyä kenelläkään.
Tämä koskee esimerkiksi hygieniasääntelyä ja pakkausmerkintöjä koskevia vaatimuksia. Alkoholilupiin liittyvä byrokratia puolestaan aiheuttaa lisäksi
suhteetonta työtä alan toimijoille.

Elintarvikealan hygieniasääntely
Leipomon, kahviloiden ja ravintoloiden arjessa
elintarvikealan sääntely tuntuu jatkuvasti kasvavana taakkana. Säädökset muuttuvat aika ajoin, ja
muutosten toteuttamisesta aiheutuva kustannus
on merkittävä.

Yritysesimerkki
Antell-konsernin liiketoimintayhtiöiden varatoimitusjohtaja Annukka Lantolla on kokemusta
sääntelystä, joka hankaloittaa työntekoa ja tuotantoa. Antell-konserniin kuuluvat Antell-Kahvilat Oy,
Antell-Leipomot Oy ja Antell-Ravintolat Oy.
Lanton mukaan viranomainen valvoo lain pykälän
toteutumista, kun toimipaikkoja rakennetaan, ja
valvonta kohdistuu laitteisiin, koska resurssit eivät
riitä käytäntöjen valvomiseen.
Esimerkiksi kahviloiden vesipisteistä on Lanton
mukaan säädetty järjettömiä vaatimuksia. Käsienpesuun ja elintarvikkeiden pesuun tulee olla omat,
erilliset altaat. Lain pykälä on mahdollista toteuttaa
myös siten, että kahdelle vierekkäiselle vesialtaalle
on yksi hana. Toisessa altaassa pestään kädet ja
toisessa vihannekset.
“Yhteen kahvilaamme piti asentaa erillinen käsienpesuallas, joka käytännössä toimii astianpesukoneesta tulevien puhtaiden astioiden valutusaltaana. Allas sijaitsee sellaisessa paikassa, että matka
käsien pesulle on pitkä kiireisessä asiakaspalvelutilanteessa”, Lantto kertoo.

“Toiseen isompaan kahvilaamme jouduimme tekemään monta erillistä vesipistettä. Henkilökunnan
WC:ssä ei säädösten mukaan voi käydä pesemässä
käsiä, vaan työtilan puolella tulee olla erillinen
käsienpesuallas. Kuitenkin WC:ssä käynnin jälkeen
voi tehdä töitä siellä pestyillä käsillä, tähän kun ei
ole mitään lakia”, Lantto sanoo.
Hygieniaongelmia ei hänen mukaansa ratkaista
altaiden määrällä.
Ravintolapäivästä Lantolla on mielipide yrittäjän
näkökulmasta. “Ravintolapäivä monipuolistaa
ruokakulttuuria ja tuo ihmisiä ruoan pariin. On kuitenkin vaikea ymmärtää, että esimerkiksi verotus,
omavalvonta ja pakkausmerkintäsäädökset eivät
koske kojuja. Oikeat ravintolat eivät myöskään
ravintolapäivänä saa myyntiä”, Lantto sanoo.
Elintarviketurvallisuutta arvioivat Oiva-tarkastukset
ovat Lanton mielestä mielivaltaisia ja tarkastajasta
riippuvaisia. Antellin eri kahviloissa on saatu huomautus eri asioista. “Esimerkiksi Tukkitien kahviossa pullat eivät saa olla kassakoneen vieressä myyntipöydällä, vaan niiden eteen oli tehtävä pleksi.
Sama esillelaittomuoto sallitaan Kalevankulmassa
ja Poratiellä”, Lantto kummastelee.
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Myös raporttien pitää olla juuri oikeassa paikassa,
jotta yritys saa hyvän arvosanan. Oivallisen hymyn
saadakseen Oiva-raportin täytyy olla sisäänkäynnin yhteydessä, sen välittömässä läheisyydessä tai
muussa kuluttajan kannalta sopivassa paikassa,
jotta kuluttaja voi ennen ostopäätöksen tekemistä tutustua siihen. “Raportti oli meillä kahvilan
sisäänkäynnin välittömässä läheisyydessä olevalla
pöydällä, jossa on myös asiakaspalautelaatikot
ja kuluttajainformaatiota. Tämä ei tarkastuksessa
kelvannut, ja Oivallinen hymy jäi saamatta. Tarkastajan mukaan tarkastusraportin olisi pitänyt olla
rakennuksen ulko-oven yhteydessä. Tämä ulko-ovi
toimii myös konsernin pääkonttorin sisäänkäyntinä, joten olimme pitäneet tarkoituksenmukaisena
pitää raporttia esillä itse kahvilan sisäänkäynnin
lähellä”, Lantto kertoo.

“Altaiden määrällä ei
hygieniaongelmia ratkota”
Hygieniamerkintä annetaan huonoimman arvon
mukaan, ei kokonaistilanteen perusteella. Antellkonsernin mielestä tämä johtaa kuluttajaa väärään
suuntaan.
“Oivan tarkoituksena on myös ollut valvonnan
yhdenmukaistaminen, mikä ei ainakaan tämän
kokemuksen perusteella näytä toteutuvan”, Lantto
toteaa.

”Oiva-tarkastukset
mielivaltaisia”
Sääntelyiden tavoitteena on parantaa elintarvikehygieniaa ja turvallisuutta. Tarkastukset aloitetaan
Lanton mukaan kuitenkin yrityksistä, joissa asiat
ovat pääsääntöisesti kunnossa, eikä todellisiin
ongelmakohteisiin puututa. “Valvonta pitäisi ensisijaisesti kohdistaa paikkoihin, joissa korjattavaa olisi
eniten.”

Ratkaisu
• sääntelyn ja tarkastusten kohdistaminen
todellisiin riskeihin ja riskikohteisiin
• joustamattomien säännösten kumoaminen,
kun niille ei aitoa tarvetta
• tarkastuskäytäntöjen yhtenäistäminen

Pakkausmerkinnät
Elintarvikealan pakkaukset ovat tarkoin säänneltyjä
ja valvottuja. Ongelmana on muun muassa se, että
Suomessa ei ole kaikilta osin tyydytty EU-sääntelyyn, vaan säädetään Suomi-lisää päälle.
Elintarviketietojen antamisesta on EU:ssa annettu asetus, jonka tarkoituksena on tarjota tietoja
kuluttajalle ja yhtenäistää merkintöjä. Muutokset koskevat käytännössä kaikkia elintarvikkeita.
EU-asetuksen lisäksi Suomessa halutaan
kansallisesti viedä eteenpäin vielä tiukempaa
ja hieman poikkeavaa säädöstä esimerkiksi
voimakassuolaisuus-merkinnöissä. Suomessa maaja metsätalousministeriö on antanut notifioitavaksi
asetuksen, joka laajentaisi nykyistä kansallista
voimakassuolaisuusmerkintöjen ilmoittamisvaatimusta.
Toimialan mielestä kansallista erityismerkintää ei
kuitenkaan tarvita, sillä EU:n elintarviketietoasetuksen myötä suolapitoisuus tulee näkyviin pakollisiksi muuttuvissa ravintosisältötiedoissa. Yritykset
ovat jo uusimassa pakkausmerkintöjä tämän
asetuksen mukaisiksi, joten on kohtuutonta vaatia jälleen uusia merkintöjä sellaisen velvoitteen
takia, jolle teollisuus ei näe olevan perustetta.
Elintarviketeollisuusliiton Marleena Tanhuanpää toteaa, että elintarviketeollisuus ei väheksy
tarvetta vähentää suolaa. Nyt on aistinvaraisten
ja teknisten ominaisuuksien suhteen tultu siihen
pisteeseen, että suolaa ei voi enempää kaikista
tuotteista vähentää. “Elintarviketeollisuus haluaa
yhä jatkaa vapaaehtoisesti suolan vähentämistä
niistä tuotteista, joissa se on teknisesti ja tuotteen
laadun kannalta mahdollista”, Tanhuanpää kertoo.
Pakkausmerkintöihin on kansallisesti tulossa myös
toinen leipomomyymälöitä, kahviloita ja henkilöstöravintoloita koskeva laaja asetus. Jatkossa Suomessa pitää pakkausmerkitä kaikki palvelumyynnissä olevat tuotteet, kuten kahviloissa täytettävät
sämpylät. Merkinnöissä tulee näkyä esimerkiksi
suolan ja rasvan määrä juustoista, makkaroista ja
leivistä sekä allergeenit. Asetus tulee tuottamaan
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paljon paperitöitä hallinnolliselle henkilökunnalle
ja vähentämään vaihtelua kuluttajalle. Asetus ei
koske pieniä eriä valmistavia tuottajia. Tiedot voi
antaa myös suullisesti, mikäli tästä on selkeästi
ilmoitettu ostopaikassa.
Antell-konsernin liiketoimintayhtiöiden varatoimi-

Yritysesimerkki
tusjohtaja Annukka Lantolla on sanottavaa koko
elintarvikealaa koskevista pakkausmerkinnöistä ja
niiden valvonnasta. Keskisuuria ja suuria valmistajia valvotaan tarkemmin kuin pieniä. Tämä vääristää kilpailua.
“Terveysviranomaisilla ei ole mahdollisuutta valvoa
toteutumista kaikkien valmistajien osalta. Kaupoissa on paljon pienten tuottajien pakkauksia, joissa
lukee vain esimerkiksi ‘hilloa’, ‘margariinia’, ‘jauhoja’,
eikä yhtään lisäainetta tai sisältöä auki kirjoitettuna.” Isommilta tuottajilta merkinnät vaaditaan.
Kuluttaja taas ostaa lähiruokaa ja pelkistetyn tuoteselosteen perusteella kokee syövänsä puhtaita
raaka-aineita.
Annukka Lantosta tuntuu turhauttavalta, että
säädöksiä tehdään miettimättä, onko niiden toteutumisen valvomiseen resursseja. “Me Antellilla
teemme parhaamme ja haluamme toimia oikein,
kun taas osa yrityksistä ei koskaan tule säädöksiä
noudattamaan”, sanoo Lantto. Liiallinen sääntely
tuo hänen mukaansa kustannuksia ja luo tehottomuutta. Harmaa talouskin luultavasti lisääntyy.
Energia pitäisi Lanton mukaan käyttää tehokkuuden luomiseen eikä kuluttajan holhoamiseen ja
väkinäiseen suojelemiseen. “Julkisuus, sosiaalinen
media ja valveutuneet kuluttajat toimivat tänä
päivänä monta kertaa parempana siivittäjänä kuin
säädökset”, toteaa Lantto.

Alkoholiluvat
Alkoholipolitiikka on Suomessa tunnetusti kireää.
Asiaan kuuluu tiukka byrokratia, joka ei vähennä alkoholihaittoja vaan lisää anniskeluyritysten
kustannuksia, mikä joudutaan siirtämään hintoihin.
Tämä puolestaan kasvattaa entisestään alkoholin
matkustajatuontia, joka on vuodessa noin 75 miljoonaa litraa. Toki alkoholin hintaa nostaa eniten
korkea verotus, mutta byrokratiallakin on merkitystä.
Antell-konsernin liiketoimintayhtiöiden varatoimitusjohtaja Annukka Lantto kertoo alkoholilupabyrokratiasta. ”Kun Antellin kahvilatoiminta
eriytettiin leipomoyhtiöstä omaan uuteen yhtiöön,
jouduimme hakemaan kaikki alkoholiluvat uudestaan. Lisäksi Alko ei voi ensimmäisenä toimintavuonna myydä meille laskulle, vaan meidän on
tehtävä kaikki käteiskauppana, vaikka yrityksemme
on toiminut alalla vakiintuneesti, ja yrityksellä on
130-vuotinen historia. Luparumba työllistää sekä
yritystä että viranomaisia aiheettomasti.”

Ratkaisu
• alkoholisääntelyä on muutettava siten, että se
keskittyy alkoholin liikakäytön torjuntaan ja
riskeihin
• alkoholisääntelyn ja valvonnan fokus on
poistettava anniskeluyritysten hallinnollisen
taakan lisäämisestä
• sääntelyn ei pidä ohjata alkoholin matkustajatuonnin lisääntymiseen

Ratkaisu
• pakkausmerkintöjen sääntelyssä EU-taso
riittää
• Suomi-lisää ei saa säätää EU-sääntelyä ankaroittamaan
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Sääntelyn vaikutuksia Suomen kilpailukykyyn ja
suomalaisten yritysten mahdollisuuksiin lanseerata
uusia – myös kansainvälisille markkinoille tarkoitettuja – palveluita ei ole arvioitu riittävästi. Esimerkin
mittavasta ylisääntelystä tarjoaa teleala.
Teleala on hyvin kilpailtu, ja menestyäkseen yritysten on pystyttävä lanseeraamaan uusia tuotteita voidakseen tarjota palveluita asiakkaalle yhä
kiristyvässä kansainvälisessä toimintaympäristössä.
Uusissa tuotteissa yhdistyvät yleensä telepalvelut
ja esimerkiksi musiikki, televisio tai muut vastaavat
sisältöpalvelut. Palveluiden kehittämiseksi perattava pykäläviidakko on nykyään tuskastuttavan
vaikeakulkuinen.
Kaikkeen liiketoimintaan sovelletaan niin sanottua
yleissääntelyä, kuten oikeustoimilakia, kuluttajansuojalakia, alaikäisten osalta edunvalvonnasta
annettua lakia, henkilötietolakia sekä maksuvelvoitteisiin liittyviä velkakirjalakia, lakia saatavien
perinnästä ja vanhentumislakia sekä yritysten
väliseen kilpailuun kilpailulakia.
Telealalle on yleissääntelyn päälle syntynyt koko
joukko omaa normistoa. Keisarillinen vuoden 1886
telefoonijulistus mahtui yhdelle lehdelle. Tästä on
menty usean teletoimintaa ja sähköistä viestintää
koskevan erillislain säännöstöön. Tätä pykälämassaa – 352 pykälää – ollaan nyt kokoamassa
tietoyhteiskuntakaareksi. Telealan erillisnormistoa
sovelletaan yleissääntelyn lisäksi, ohella, rinnalla,
päällä sekä taustalla. Tilanteen tekee vaikeaksi
se, että sääntelyllä tavoiteltavat oikeushyvät ja
säänneltävät ilmiöt ovat joko kokonaan tai osaksi
samoja yleissääntelyn kanssa. Käsitteet, tulkinnat
ja valvovat viranomaiset ovat joko samoja tai sitten
eivät.
Sovelletaan jollei tästä laista muuta johdu
”Henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan, mitä henkilötietolaissa säädetään, jollei tästä laista muuta
johdu” kuuluu sähköisen viestinnän tietosuojalain soveltamisalasäännöksen neljäs momentti.
Telealan lainsäädännössä on useita tilanteita, joissa
esimerkiksi sopimusoikeuden, kuluttajansuojan,
henkilötietojen käsittelyn ja kilpailuoikeuden

alalla yleissäännösten lisäksi sovelletaan toimialan
erityissäännöksiä – yleissääntelyn lisäksi.
Otetaan esimerkiksi sähköisen viestinnän tunnistamistiedot, jotka ovat ihmisten, organisaatioiden
ja laitteiden sähköisen viestinnän välittämiseen
liittyviä tietoja, joita käsitellään viestien siirtämiseksi lähettäjältä vastaanottajalle. Jos viestijä
on luonnollinen henkilö, ovat nämä tiedot myös
”luonnollista henkilöä taikka hänen ominaisuuksiaan tai elinolosuhteitaan kuvaavia merkintöjä,
jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhettään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa
eläviä koskeviksi” eli henkilötietolaissa tarkoitettuja
henkilötietoja. Tunnistamistietojen käsittelystä on
tarkat säännökset sähköisen viestinnän tietosuojalaissa ja henkilötietojen osalta henkilötietolaissa.
Kun säännöksiä pitää rajatapauksessa tulkita, keskustelee kehittämisprojektiin kiinnitetty lakimies
tunnistamistietojen osalta Viestintäviraston kanssa
ja henkilötietojen osalta tietosuojavaltuutetun
kanssa tai hakee tulkintaa tietosuojalautakunnalta.
Toimiva kilpailu selkeästi säännellyssä ympäristössä
Yleisen kilpailuoikeuden rinnalla telealalla sovelletaan omaa, EU-pohjaista kilpailunormistoa, joka on
luotu kilpailun tuomiseksi tilanteeseen, jossa televerkkoa hallinnoi valtiollinen monopoli. Suomessa
jo lähtökohdat poikkesivat muusta Euroopasta
alueellisten puhelinyhdistysten kaukopuhelukilpailun vuoksi. Telealan kilpailu on Suomessa nyt varsin
kovaa ja kolme matkapuhelinoperaattoria kilpailee
keskenään omilla verkoillaan ja palveluillaan. Tästä
huolimatta voimassa on edelleen valtiomonopolin
purkamiseen tähdännyttä hinnoittelusääntelyä ja
tähän liittyvä raskas hallinnollinen koneisto markkinamäärittelyineen.
Kilpailulain toteutumista valvoo Kilpailu- ja kuluttajavirasto ja viestintämarkkinalain kilpailusäännösten valvontaa puolestaan Viestintävirasto. Jos
sama yritys toimii laajakaistayhteyksiä tarjoavana
operaattorina sekä televisiopalvelujen tarjoajana,
tulee tilanne sääntelyn takia vaikeaksi. Molempiin
palveluihin sovelletaan kilpailulakia. Esimerkiksi
laajakaistatuotteistuksessa ja sen hinnoittelussa
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saattaa tulla sovellettavaksi viestintämarkkinalain
huomattavaa markkinavoimaa koskevat säännökset. Lisäksi huomioon voidaan joutua ottamaan
kilpailulain määräävää markkina-asemaa koskevat
säännökset.
Samaa tuotteistus- ja hinnoitteluratkaisua saattavat koskea eri lait, joiden soveltaminen voi johtaa
erilaiseen – joskus jopa ristiriitaiseenkin – lopputulokseen. Kilpailuoikeudellinen käytäntö perustuu
nykyään pitkälti kilpailuviranomaisen taloustieteen
pohjalta tekemiin markkinavaikutusarvioihin,
joten juristi ei pysty kovinkaan suurella todennäköisyydellä kertomaan, mikä on lain sisältö tietyn
suunnitellun tuotteen osalta.
Palveleeko detaljoitu kuluttajansuoja todella
kuluttajaa?
Asunto- ja autokaupat ovat yleensä kuluttajan
kannalta suurimpia taloudellisia päätöksiä. Näitä
satojentuhansien eurojen oikeustoimia tehdään
kuluttajansuojalain antamissa puitteissa. Asuntoa
markkinoitaessa annettavista tiedoista on annettu
lisäksi valtioneuvoston asetus.
Kuluttajalle matkapuhelinliittymä kustantaa nykyään tyypillisesti noin 20 euroa kuukaudessa, kiinteä
laajakaista noin 50 euroa kuukaudessa. Viestintäpalvelusopimuksesta on viestintämarkkinalaissa
oma pykälänsä, jossa on 21 eri kohtaa asioista,
jotka on sopimuksessa mainittava. Lisäksi on mittavaa muuta sääntelyä palvelun toimittamisesta,
virheistä ja korvausvastuusta. Voidaan perustellusti kysyä, turvaako tällainen lista kuluttajan mahdollisuutta saada relevantti tieto päätöksensä tueksi.
Vai olisiko niin, että yleisen tason sääntely antaisi
yrityksille paremmat mahdollisuudet rakentaa
asiakas- ja tuoteviestintänsä kuluttajan kannalta
keskeisiin asioihin?
Myös kuluttajasääntelyn osalta teleyrityksen
lakimies keskustelee sekä Viestintäviraston että
Kilpailu- ja kuluttajaviraston kanssa, jos kuluttajalle
tarjottavassa tuotteessa yhdistyvät viestintäpalvelu
ja yleisen kuluttajansuojasääntelyn piiriin kuuluva
palvelu, kuten musiikin suoratoistopalvelu.
Vanhan päälle on hyvä rakentaa – entä hallinnollinen taakka?
Käynnissä oleva digitaalinen murros edellyttää
yrityksiltä nopealiikkeisyyttä tuotteidensa ja konseptiensa uudistamisessa. Lakimiehelle harmaita
hiuksia tuottaa havainto siitä, että lainsäädännössä
uudet vaatimukset tulevat vanhojen päälle. Yhteiskunnan muuttuessa nopeasti korostuu lainsäätäjän kylmä harkinta: tarvitaanko jokaiseen uuteen
ilmiöön uusi detaljitason pykälä vai pitäisikö
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virkamiesten käyttää hyväkseen kokemustaan ja
näkemystään ja kehittää niiden avulla yleisen tason
ennakoitavia sääntöjä ja periaatteita, jotka olisivat
ennakoitavia ja kestäisivät aikaa.
Kasaantuva sääntely tarkoittaa myös kasvavaa hallintoa, joka valvoo detaljitason säännösten noudattamista. Hallinnollisesta taakasta on viime vuosina
jonkin verran keskusteltu, mutta taakka kasvaa
aina uusien säännösten myötä. Raportointivelvoitteet tavataan rakentaa viranomaisen tarpeista
käsin, jolloin tietoja joudutaan yrityksissä käsityönä
yhdistelemään eri järjestelmistä tai tuottamaan
jopa sellaisista tietoa, jota yrityksillä ei suoraan ole
saatavilla. Esimerkiksi hinnoittelun valvonnan osalta teleyritysten on toimitettava Viestintävirastolle
tiedot kaikista verkon komponenttien kustannuksista, sisältäen betonikaivojen hinnan ja tämän
investoinnin poistoajan.
Teleyritysten volyymit ja liikevaihto perinteisistä ansaintalähteistä (viesti- ja puhepalvelut) on
kääntynyt laskuun. Tästä huolimatta lisääntyviä
viranomaistoimivaltuuksia on perusteltu erityisesti
hintatasoa koskevalla sääntelytarpeella. Nykyinen
sääntely takaa koko maassa erittäin saavutettavat
palvelut Euroopan edullisimmilla kuluttajahinnoilla. Ei pidä lähteä sääntelemään lisää sellaista, jossa
nykyinen sääntely on tuottanut toivottuja tuloksia.
Pykäläviidakkoa selittää osaltaan EU-tason sääntely. Direktiiveillä tehty harmonisointi ei kuitenkaan
tuota täydellistä yhtenäisyyttä, koska monet direktiivit sallivat niitä tiukemman kansallisen sääntelyn.
Tällöin sääntelyn harmonisoinnilla ei saavuteta
sen perimmäistä tavoitetta – yhtenäismarkkinoita
– koska tuotteet ja palvelut on edelleen räätälöitävä kansallisen direktiivin minimitasoa tiukemman sääntelyn mukaisiksi. Kansallisesti sääntelyä
selittävät tiukat hallinnonalojen rajat: ministeriöt
pitävät lujasti kiinni oman vastuualueensa pykälistä ja etenkin mahdollisuudesta tehdä uusia pykäliä.
Digitalisaation mukanaan tuoma murros on niin
suuri, että Suomella ei ole tähän enää varaa.
Ministeriöiden tehtävänä on seurata vastuulleen
kuuluvan sääntelyn ajantasaisuutta. Ministeriöiden tulisi nykyistä rohkeammin arvioida sitä, onko
sääntelyä vielä tarvetta pitää voimassa ja onko se
välttämätöntä sillä tavoiteltaviin päämääriin nähden. Lisäksi tulisi jatkuvasti arvioida mahdollisuutta
purkaa erityissääntelyä ja siirtyä yleissääntelyyn.
On syytä aloittaa käänteiset normitalkoot, joissa tavoitteena on sääntely, jota on nykyistä vähemmän,
joka on sisällöltään nykyistä paremmin harkittua ja
ennen kaikkea nykyistä paremmin ennakoitavaa.
Onko poliitikoilla rohkeutta todeta, että talouskas-

Telealan sääntely yhä lisääntymässä

vua on yleensä parhaiten saatu aikaiseksi ihmisten
ja yritysten toimintavapautta lisäämällä ja ottaa
normitalkoot seuraavan hallitusohjelman tavoitteeksi?
Edellä olevassa telealaa koskevssa tekstissä asiantuntijana on toiminut Ficom ry:n Jussi Mäkinen.

Säännösten ennakoitavuus tärkeää
Ennakoitavuus ja uusien säännösten aiheuttamien
muutosten aikataulujen ennakoitavuus on yrityksille ensiarvoisen tärkeää. Sääntelyn tarpeellisuus
ja yritysvaikutukset on myös selvitettävä ennalta
huolella. Telealalla on kokemusta näistä haasteista
esimerkiksi EU:n roamingia koskeva single market
-uudistuksen tiimoilta. EU antoi muutamia vuosia
sitten asetuksen, jossa edellytettiin, että 1.7.2014
lukien roaming-palvelut avataan kilpailevalle
liiketoiminnalle siten, että teleoperaattori voi ostaa
roaming-palvelut joltakin toiselta kuin liittymäoperaattorilta.

Ratkaisu

Tämän vaatimuksen konkreettista toteuttamista
varten liittymäoperaattorilta edellytettiin mittavia
investointeja erilaisiin teknisiin järjestelmiin, jotta
kilpaileva tarjonta olisi mahdollista. EU:n piirissä
operaattorit ovat tehneet kymmenien miljoonien
eurojen panostuksia asetuksen toteuttamiseksi.
Syksyllä 2013 EU ei enää ollut vakuuttunut uudistuksen toimivuudesta, ja antoi asiasta ehdotuksen
uudeksi asetukseksi (ns. single market –asetus).

• Telealan sääntelyn keskeisiksi tavoitteiksi alan
toimijoiden investointikannusteiden luominen, kestävän kilpailun edistäminen, työllisyyden tukeminen ja toimijoiden kilpailukyvyn
vahvistaminen.

Siinä ehdotettiin, että jo säädettyä 1.7.2014 voimaantuleva roaming-asetusta ei tarvitsisi toteuttaa, jos teleoperaattori tarjoaisi riittävän monessa
maassa roaming-palveluita kotimaan hinnoin.
Tämä asetusehdotus annettiin hyvin lähellä aiemmin säädetyn muutoksen voimaantuloa. Tilanne
aiheutti merkittävää epävarmuutta markkinoilla,
kun ei ollut varmaa, toteutuvatko aiemmin säädetyt 1.7.2014 voimaantulevat velvoitteet vai uuden
ehdotuksen mukainen vaihtoehtoinen malli. Tässä
epävarmuudessa teleyritykset elivät koko syksyn
2013 ja kevään 2014. Uutta asetusehdotusta ei
saatu käsiteltyä suunnitellussa aikataulussa. Teleyritykset elävät epävarmuudessa, sillä tiedossa ei ole,
missä muodossa single market -asetusehdotuksen
käsittely jatkuu.

• Sääntelyä on karsittava, sillä sääntelyssä
jäänteitä 1980-luvulta. Alan erityisääntelyssä
oltava vain markkinan kehitysvaiheen kannalta merkitykselliset säännökset.

Elisa Oyj:n lakiasiainjohtaja Anne Vainio toteaa,
että ”operaattorit ovat panostaneet valtavia summia muutoksen toteuttamiseen, ja nyt on hyvin
epävarmaa, tuleeko markkinaan tätä kilpailevaa
tarjontaa. Ovatko kaikki investoinnit ja valmistelutyö olleet täysin turhia”, Vainio ihmettelee.

• Teleyrityksiin kohdistuvaa sääntelyä tulisi
keventää ja selkeyttää sen perusteettoman
lisäämisen sijaan.

• Sääntelyn on perustuttava huolelliseen vaikutusarviointiin.
• Sääntelyn keventäminen vähentäisi myös valvontakuluja, jotka kerätään alan yrityksiltä.
• Viestintävirastolle ei pidä antaa täysin avoimia
ja laajoja toimivaltuuksia ja määräyksenantovaltuuksia.
• Viestintävirastosta ei pidä tehdä markkinatoimijaa, joka määrittää palvelujen laadun,
hinnan ja saatavuuden sekä toimijoiden roolit.
Viranomaisen roolin tulee rajoittua ensisijaisesti erotuomarina toimimiseen.
• Siirtyminen kuluttajansuojalain yleissääntelyyn, jolloin voidaan luopua moninkertaisesta
sääntelystä
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LOPUKSI
Toivomme, että tässä raportissa esitetyt esimerkit
ja ratkaisut herättäisivät poliittiset päättäjät toimimaan.
Seuraavaan hallitusohjelmaan tulee saada konkreettiset kirjaukset byrokratian keventämisestä.
Kasvun ja työllistämisen vuoksi jo nykyisen hallituksen on hylättävä yritysten hallinnollista taakkaa
lisäävät hankkeet. Hallituksen on myös aktivoiduttava EU:ssa torjumaan lisääntyvää raportointia ja
muuta sääntelyä, ennen kaikkea teollisuutemme
kilpailukykyä rapauttavia vaatimuksia. Suomi on
osa EU:ta ja siten vastuussa EU:ssa tehtävistä päätöksistä.
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