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Saatekirjelmä työ- ja elinkeinoministeriölle

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 6.8.2008 ohjausryhmän tukemaan ja koordinoimaan yritysten hal-
linnollisen taakan vähentämiseen liittyvän kansallisen toimintaohjelman valmistelua, toteuttamista
ja seurantaa. Ohjausryhmän toimikausi on 6.8.2008–31.12.2010. Ohjausryhmää avustamaan työ- ja
elinkeinoministeriö asetti projektiryhmän vastaavalle ajalle.

Ohjausryhmän asettamisen taustalla on yritysten hallinnollisen taakan vähentämistä koskeva Eu-
roopan unionin toimintaohjelma, jonka tavoitteena on taakan vähennys 25 prosentilla vuoteen 2012
mennessä, sekä kevään 2007 Eurooppa-neuvoston linjauksen mukaisesti jäsenvaltioiden sitoutumi-
nen vastaavantasoisiin tavoitteisiin kansallisista lähtökohdistaan. Ohjausryhmän asettamisen ja työn
lähtökohtana on ollut hallituksen strategia-asiakirjan linjaus siitä, että osana lainsäädännön yksin-
kertaistamiseen tähtääviä toimia hallitus laatii ja toteuttaa prioriteettialoihin perustuvan ohjelman
yrityksille lainsäädännöstä aiheutuvan hallinnollisen taakan keventämiseksi.

Yritysten hallinnollisen taakan keventäminen toteuttaa osaltaan hallituksen yritysten ja yrittäjyyden
toimintaedellytyksiä edistävää politiikkaa sekä paremman sääntelyn toimia. Yritysten hallinnollisen
taakan keventäminen on myös hallituksen työn, yrittämisen ja työelämän politiikkaohjelman yhtenä
painopisteenä.

Yritysten hallinnollisen taakan keventämistä koskevan kansallisen toimintaohjelman tarkoituksena
on keventää yritysten hallinnollista taakkaa yksinkertaistamalla voimassa olevaa lainsäädäntöä ja
sen sisältämiä tiedonantovelvoitteita sekä kehittämällä viranomaisasiointia, erityisesti sähköistä asi-
ointia. Lisäksi toimintaohjelman valmistelun tavoitteena on vähentää valmisteltavasta uudesta lain-
säädännöstä syntyvää uutta hallinnollista taakkaa. Toimintaohjelman valmistelun pyrkimyksenä ei
ole sääntelyn purkaminen sinänsä, eikä sillä myöskään pyritä muuttamaan nykyisille säädöksille
asetettuja yhteiskunnallisia tavoitteita.

Asettamispäätöksessä ohjausryhmän yhdeksi tehtäväksi määriteltiin nykyisten säädösten, käytäntö-
jen ja niitä koskevien kehittämistarpeiden pohjalta tehdä ehdotus kansalliseksi toimintaohjelmaksi
sekä kevään 2007 Eurooppa-neuvoston linjauksen mukaisesti tehdä ehdotus kansalliseksi hallinnol-
lisen taakan vähentämistavoitteen asettamiseksi 31.12.2008 mennessä. Ohjausryhmä on projekti-
ryhmän tekemien selvitysten ja kartoitusten sekä aiempien selvitysten perusteella laatinut prioriteet-
tialoihin perustuvan ehdotuksen yritysten hallinnollisen taakan vähentämistä koskevaksi toiminta-
ohjelmaksi. Toimintaohjelmaehdotus sisältää myös ehdotuksen yritysten hallinnollisen taakan kan-
salliseksi vähentämistavoitteeksi. Toimintaohjelmaehdotuksen valmistelua on käsitelty paremman
sääntelyn ministerityöryhmässä.

Yritysten hallinnollisen taakan vähentämistä koskeva toimintaohjelmaehdotus ja siihen liittyvät sel-
vitykset esitetään ohjausryhmän väliraporttina. Ohjausryhmä ehdottaa, että väliraportti toimitetaan
lausuntokierrokselle ministeriöihin sekä yritysten hallinnollisen taakan vähentämisen kannalta kes-
keisille viranomaisille ja muille sidosryhmille. Edelleen ohjausryhmä ehdottaa, että toimintaohjel-
maehdotuksen ja siihen liittyvän lausuntopalautteen pohjalta työ- ja elinkeinoministeriö laatii yh-
teistyössä ohjausryhmän ja siinä edustettuina olevien tahojen kanssa esityksen valtioneuvoston peri-
aatepäätökseksi yritysten hallinnollisen taakan vähentämistä koskevaksi kansalliseksi toimintaoh-
jelmaksi.
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Ohjausryhmä luovuttaa väliraporttinsa kunnioittavasti työ- ja elinkeinoministeriölle.

Helsingissä 18. päivänä joulukuuta 2008

Katariina Poskiparta

Ilpo Nuutinen Hannu Rautiainen

Pekka Nurmi Leena Linnainmaa

Juha Majanen Juha Ruippo

Veli-Mikko Niemi Ritva Nirkkonen

Marja Heikkinen-Jarnola Timo Koskinen

Raimo Luoma Erkki K. Mäkinen

Raimo Ikonen Matti Hynynen

Antero Honkasalo Rauno Vanhanen

Jaana Meklin Juha Lindgren

Pasi Järvinen

Liisa Lundelin-Nuortio

Anu Mutanen
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1 Yritysten hallinnollisen taakan vähentämisen ohjausryhmän
ja projektiryhmän asettaminen ja tehtävät

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 6.8.2008 tekemällään päätöksellä ohjausryhmän valmistelemaan
yritysten hallinnollisen taakan vähentämiseen liittyvän kansallisen toimintaohjelman sekä seuraa-
maan ja koordinoimaan ohjelman toteuttamista. Ohjausryhmän toimikaudeksi määriteltiin
6.8.2008–31.12.2010.

Ohjausryhmän asettamisen ja ryhmän työn taustalla on pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen
strategia-asiakirjan linjaus siitä, että osana lainsäädännön yksinkertaistamiseen tähtääviä toimia hal-
litus laatii ja toteuttaa prioriteettialoihin perustuvan ohjelman yrityksille lainsäädännöstä aiheutu-
van hallinnollisen taakan keventämiseksi. Hallinnollisen taakan vähentämisohjelma toteuttaa osal-
taan hallitusohjelman tavoitetta vähentää yrittäjyyteen liittyvää byrokratiaa. Hallinnollisten velvoit-
teiden keventäminen on myös hallituksen työn, yrittämisen ja työelämän politiikkaohjelman paino-
pisteenä yrittäjyyden edistämisessä. Toinen politiikkaohjelman painopiste tällä alueella on kasvu-
yrittäjyyden edistäminen.

Suomi on myös osana EU:n vuonna 2007 käynnistettyä yhteistä toimintaohjelmaa sitoutunut vähen-
tämään yrityksille kansallisesta lainsäädännöstä aiheutuvia hallinnollisia rasitteita. EU-tasolla toi-
mintaohjelmalla pyritään vähentämään EU-lainsäädännöstä ja sen täytäntöönpanosta yrityksille ai-
heutuvaa hallinnollista taakkaa 25 prosentilla vuoteen 2012 mennessä. Kevään 2007 Eurooppa-
neuvosto pyysi myös jäsenvaltioita asettamaan vuoteen 2008 mennessä omat vastaavantasoiset kan-
salliset tavoitteensa toimivaltansa puitteissa ottaen huomioon jäsenvaltioiden erilaiset lähtökohdat ja
perinteet. Valtaosa EU-jäsenvaltioista on tältä osin ryhtynyt toimenpiteisiin.

Yritysten hallinnollisen taakan vähentämisen ohjausryhmän erityisiksi tehtäviksi määriteltiin

- analysoida yritysten hallinnolliseen taakkaan vaikuttavien eri tekijöiden muodos-
tama kokonaisuus ja taakan vähentämistarpeet ja -mahdollisuudet

- koota yhteen yritysten hallinnollista taakkaa koskevia toimenpiteitä, tutkimuksia ja
kokemuksia

- nykyisten säädösten, käytäntöjen ja niitä koskevien kehittämistarpeiden pohjalta
tehdä ehdotus kansalliseksi toimintaohjelmaksi sekä kevään 2007 Eurooppa-
neuvoston linjauksen mukaisesti tehdä ehdotus kansalliseksi hallinnollisen taakan
vähentämistavoitteen asettamiseksi 31.12.2008 mennessä

- tukea ja sovittaa yhteen kansallisen toimintaohjelman toteuttamista eri painopiste-
alueilla

- sovittaa yhteen kansallisen ja EU-tason toimintaohjelman etenemistä

- edistää ja pohtia keinoja yrityksille lainsäädännöstä johtuvan tietojen keräämisen,
muokkaamisen ja toimittamisen yksinkertaistamiseksi ja erityisesti sähköisen asi-
oinnin mahdollisuuksien laajentamiseksi sekä

- raportoida työstään säännöllisesti paremman sääntelyn ministerityöryhmälle.
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Ohjausryhmän puheenjohtaja on valtiosihteeri Katariina Poskiparta (työ- ja elinkeinoministeriö).
Ohjausryhmän jäseniä ovat neuvotteleva virkamies Ilpo Nuutinen (valtioneuvoston kanslia), ylijoh-
taja Pekka Nurmi (oikeusministeriö), neuvotteleva virkamies Juha Majanen (valtiovarainministe-
riö), elintarviketurvallisuusjohtaja Veli-Mikko Niemi (maa- ja metsätalousministeriö), controller
Marja Heikkinen-Jarnola (liikenne- ja viestintäministeriö), osastopäällikkö Raimo Luoma (työ- ja
elinkeinoministeriö), osastopäällikkö Raimo Ikonen (sosiaali- ja terveysministeriö), ympäristöneu-
vos Antero Honkasalo (ympäristöministeriö), lakimies Jaana Meklin (Akava ry), asiantuntija Anna
Lundén (Elinkeinoelämän keskusliitto, 21.10.2008 asti), lakiasiainjohtaja Hannu Rautiainen (Elin-
keinoelämän keskusliitto, 21.10.2008 alkaen), johtaja Leena Linnainmaa (Keskuskauppakamari),
johtaja Juha Ruippo (Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry), toimitusjohtaja Ritva
Nirkkonen (Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö Jykes Oy), päälakimies Timo Koskinen (Suomen
ammattiliittojen keskusjärjestö SAK ry), toimitusjohtaja Erkki K. Mäkinen (Suomen Yrittä-
jät/Vammalan Tilitoimisto Oy) sekä yhteyspäällikkö Matti Hynynen (Toimihenkilökeskusjärjestö
STTK ry).

Ohjausryhmän pysyvinä asiantuntijoina ovat ohjelmajohtaja Rauno Vanhanen (työ- ja elinkeinomi-
nisteriö/työn, yrittäjyyden ja työelämän politiikkaohjelma) ja ylijohtaja Juha Lindgren (Verohalli-
tus). Ohjausryhmän pääsihteereinä toimivat lainsäädäntöjohtaja Pasi Järvinen (työ- ja elinkeinomi-
nisteriö) ja neuvotteleva virkamies Liisa Lundelin-Nuortio (työ- ja elinkeinoministeriö) sekä sihtee-
rinä erityisasiantuntija Anu Mutanen (työ- ja elinkeinoministeriö). Ohjausryhmä on ennen välira-
porttinsa luovuttamista kokoontunut viisi kertaa.

Ohjausryhmää avustamaan työ- ja elinkeinoministeriö asetti yritysten hallinnollisen taakan vähen-
tämisen projektiryhmän ajalle 6.8.2008–31.12.2010. Projektiryhmän tehtäväksi annettiin laatia oh-
jausryhmän työn edellyttämiä selvityksiä sekä valmistella yritysten hallinnollisen taakan vähentä-
misen toimintaohjelmaan ja sen toteuttamiseen liittyviä ehdotuksia.

Projektiryhmän puheenjohtaja on lainsäädäntöjohtaja Pasi Järvinen (työ- ja elinkeinoministeriö) ja
varapuheenjohtaja projektiryhmän jäsen, neuvotteleva virkamies Liisa Lundelin-Nuortio (työ- ja
elinkeinoministeriö). Projektiryhmän jäseninä ovat lainsäädäntöneuvos Jyrki Jauhiainen (oikeusmi-
nisteriö), neuvotteleva virkamies Markku Puurula (valtiovarainministeriö, 26.8.2008 alkaen), eläin-
lääkintöylitarkastaja Sebastian Hielm (maa- ja metsätalousministeriö), ylitarkastaja Topi Sirén (lii-
kenne- ja viestintäministeriö), vanhempi hallitussihteeri Päivi Kantanen (työ- ja elinkeinoministe-
riö), vanhempi hallitussihteeri Tuomo Knuuti, (työ- ja elinkeinoministeriö), neuvotteleva virkamies
Mika Björklund (työ- ja elinkeinoministeriö), erityisasiantuntija Anu Mutanen (työ- ja elinkeinomi-
nisteriö), kaupallinen neuvos Marjaana Aarnikka (työ- ja elinkeinoministeriö/työn, yrittäjyyden ja
työelämän politiikkaohjelma), hallitusneuvos Heli Backman (sosiaali- ja terveysministeriö), halli-
tusneuvos Pertti Siiki (sosiaali- ja terveysministeriö), ylitarkastaja Elise Sahivirta (ympäristöminis-
teriö), ylitarkastaja Paula Väliverronen (Verohallitus), kehittämispäällikkö Jussi Heino (Tilastokes-
kus), asiantuntija Anna Lundén (Elinkeinoelämän keskusliitto, 21.10.2008 asti), asiantuntija Hannu
Ylänen (Elinkeinoelämän keskusliitto, 21.10.2008 alkaen), lakimies Raisa Harju (Keskuskauppa-
kamari), lakimies Vesa Malila (Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry), elinkeinopoli-
tiikan asiantuntija Pia Björkbacka (Suomen ammattiliittojen keskusjärjestö SAK ry), lainopillinen
asiamies Janne Makkula (Suomen Yrittäjät) ja lakimies Heli Ahokas (Toimihenkilökeskusjärjestö
STTK ry).

Projektiryhmän pysyvinä asiantuntijoina ovat johtava asiantuntija Jorma Jantunen (Suomen Ympä-
ristökeskus) ja erikoistutkija Timo Rauhanen, (Valtion taloudellinen tutkimuskeskus). Projektiryh-
mä on ennen ohjausryhmän väliraportin luovuttamista kokoontunut seitsemän kertaa.
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Hallituksen strategia-asiakirjan linjaukseen perustuen yritysten hallinnollisen taakan vähentämisen
projektiryhmä on ohjausryhmän toimeksiannosta laatinut katsaukset meneillään oleviin hallinnolli-
sen taakan vähentämistoimiin ns. prioriteettialoilla. Ohjausryhmän tekemä prioriteettialueiden alus-
tava määrittely on perustunut kauppa- ja teollisuusministeriön Valtion taloudelliselta tutkimuskes-
kukselta tilaaman, työ- ja elinkeinoministeriön toukokuussa 2008 julkaiseman selvityksen ja siihen
liittyneen pk-yrityskyselyn tuloksiin. Niiden mukaan hallinnollista taakkaa olisi Suomessa eniten
verotuksessa, työnantajana toimimisessa ja ympäristölainsäädännössä (lupamenettelyt), taloushal-
linnon raportoinnissa etenkin pienten yritysten näkökulmasta sekä maatalouden tuki- ja valvontajär-
jestelmissä.

Alustavien prioriteettialueiden toimenpiteiden kartoituksen lisäksi projektiryhmä on ohjausryhmän
toimeksiannosta toteuttanut yleisluonteisemman kartoituksen myös muiden keskeisten lainsäädän-
töalueiden yritysten hallinnollisen taakan laajuudesta ja merkityksestä. Tämän toteuttamiseksi hank-
keessa mukana oleville ministeriöille lähetettiin selvityspyyntö, jossa niitä pyydettiin käymään läpi
oman hallinnonalansa lainsäädäntöä ja kartoittamaan sieltä merkittävimmät yritysten tiedonantovel-
voitteet. Samantyyppinen selvityspyyntö lähetettiin myös hankkeessa mukana oleville sidosryhmil-
le.

Projektiryhmä on myös selvittänyt Suomessa meneillään olevia ja suunnitteilla olevia yritysten säh-
köisen asioinnin kehittämishankkeita. Lisäksi projektiryhmä on kartoittanut Pohjoismaiden ja eräi-
den muiden EU-maiden kokemuksia yritysten hallinnollisen taakan keventämisohjelmien toteutta-
misesta. Toimintaohjelman laatimisen pohjaksi työ- ja elinkeinoministeriö on myös tilannut Valtion
taloudelliselta tutkimuskeskukselta asiantuntija-arvion yritysten hallinnollisen taakan lähtötasosta
Suomessa.

Yksi ohjaus- ja projektiryhmien kokouksista oli yhteiskokous, jonka tarkoituksena oli kuulla laajasti
näkemyksiä yritysten hallinnollisen taakan vähentämiseen liittyen. Ohjaus- ja projektiryhmät kuuli-
vat tällöin Irlannin elinkeinoministeriön, professori Vesa Kanniaisen (Helsingin yliopisto), Elinkei-
noelämän keskusliiton/Sacotec Oy:n, Suomen Yrittäjien/Espoon KTK Oy:n, Keskuskauppakamarin
sekä maa- ja metsätalousministeriön näkemyksiä.
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2 Yritysten hallinnollisen taakan vähentämistä koskevan toi-
mintaohjelman lähtökohtia

2.1 Hallinnollinen taakka ja sen vähentäminen

2.1.1 Toimintaohjelman yleiset tavoitteet ja reunaehdot

Oikeudellisella sääntelyllä toteutetaan ja edistetään yhteiskunnallisesti tärkeitä päämääriä. Näitä
ovat esimerkiksi taloudellinen hyvinvointi, sosiaalinen oikeudenmukaisuus ja ympäristönsuojelu.
Tavoiteltujen hyötyjen lisäksi sääntely tuottaa myös kustannuksia paitsi sääntelyn kohteena oleville
kansalaisille tai yrityksille myös julkishallinnolle. Hallinnollisen taakan vähentämisen toimintaoh-
jelmassa keskitytään tarkastelemaan sääntelyn yrityksille aiheuttamia kustannuksia.

Osaa sääntelyn yrityksille aiheuttamista kustannuksista kutsutaan hallinnollisiksi kustannuksiksi.
Niillä tarkoitetaan kustannuksia, joita yrityksille syntyy erilaisten lainsäädännön tiedonantovelvoit-
teiden täyttämisestä. Osa lainsäädännön edellyttämistä tiedoista on kuitenkin sellaisia, joita yrityk-
set keräävät ja kokoavat yhtäältä lainsäädännön vaatimuksesta, mutta toisaalta samalla myös omiin
tarkoituksiinsa. Kun nämä yrityksen omaan toimintaan liittyvät ns. business as usual – kustannukset
erotellaan pois, jäljelle jäävä osuus hallinnollisista kustannuksista on hallinnollista taakkaa. Tar-
kemmin sääntelyn aiheuttamista kustannuksista kerrotaan luvussa 2.1.2.

EU-lainsäädännön merkitys yrityksiin vaikuttavan sääntelyn ja siten myös niihin kohdistuvan hal-
linnollisen taakan osalta on merkittävä. EU-lainsäädännön merkitystä on laajemmin selvitetty esi-
merkiksi valtioneuvoston kanslian asettamassa Paremman sääntelyn toimintaohjelma –hankkeessa
(Paremman sääntelyn toimintaohjelma. Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 8/2006). Hankkeessa
todettiin, että EU-lainsäädäntö ja perustuslaki ovat vaikuttaneet sääntelyn määrän ja yksityiskohtai-
suuden lisääntymiseen Suomessa. Tarkasteltaessa EU-lainsäädännön tosiasiallista merkitystä arviot
vaihtelevat, ja joka tapauksessa EU-sääntelyn merkitys vaihtelee lainsäädäntöalakohtaisesti. Useilla
aloilla, kuten maatalouspolitiikassa, sisämarkkina-asioissa, tulliasioissa tai ympäristölainsäädännös-
sä EU-vaikutus on erittäin merkittävä. Yritysten hallinnollisen taakan osalta voidaan todeta, että esi-
merkiksi Alankomaissa ja Tanskassa, joissa on kattavasti arvioitu koko lainsäädännön yrityksille
aiheuttamat hallinnolliset kustannukset, on päädytty arvioihin, että 40-50 prosenttia yritysten hallin-
nollisesta taakasta aiheutuu EU-lainsäädännöstä.

Suomessa kansallisen lainsäädännön osalta perustuslain muutoksilla on ollut kahtalainen vaikutus.
Asetuksilla ja viranomaismääräyksillä yrityksille voidaan asettaa velvoitteita vain eduskunnan myö-
tävaikutuksella, mikä on vähentänyt lakia alemmanasteisen sääntelyn osuutta. Toisaalta velvoittei-
den säätäminen entistä useammin lain tasolla on omiaan jäykistämään sääntelyä ja vaikeuttamaan
nykyisten velvoitteiden muuttamista tai kumoamista.

Sääntelyn yrityksille aiheuttamaan hallinnollista taakkaa on tarpeen vähentää silloin, kun pyydetyil-
lä tiedoilla ei ole merkitystä sääntelyn yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Sama pätee
silloin, kun tietoja ei pyydetä tarpeeksi yksiselitteisesti, tietoja pyydetään liian usein tarpeeseen näh-
den, samaa tietoa kysytään erikseen useisiin käyttötarkoituksiin tai tiedon toimittamismuoto aiheut-
taa tarpeetonta byrokratiaa.
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Yritysten hallinnollisen taakan keventymisellä voi olla yhteiskuntaan laajoja vaikutuksia. Tilantees-
sa, jossa kilpailu toimii, yritysten alhaisempi kustannusrakenne siirtyy hyödykkeiden hintoihin, ku-
luttajien reaalipalkka nousee ja hyödykkeiden kysyntä kasvaa. Pienentynyt hallinnollinen taakka voi
siten lisätä yritysten tuotantoa ja investointeja. Tarpeettoman raportoinnin vähentyessä yritysten
työntekijät voivat käyttää enemmän aikaa yrityksen keskeiseen liiketoimintaan.

Kansainvälisillä markkinoilla yksittäisen maan tai alueen keventäessä hallinnollista taakkaansa mui-
hin nähden, sen yritysten tuottavuus ja kilpailukyky kohoavat, mikä parantaa myös alueen työlli-
syyttä, julkisen sektorin verotuloja ja hyvinvointia. Hallinnollisen taakan pienentäminen vähentää
yritysten taakan lisäksi myös julkisen sektorin taakkaa, mikä puolestaan nostaa julkisen sektorin
tuottavuutta.

Hallinnollisina kustannuksina pidettäville velvoitteille on ominaista, että niiden ensisijainen vaiku-
tus yritysten toimintaan on negatiivinen: yrityksiltä kuluu aikaa tiedonantovelvoitteiden täyttämi-
seen sen sijaan, että aika käytettäisiin yrityksessä tuottavaan toimintaan. Taloudelliselta kannalta ei
ole tarkoituksenmukaista, että velvoitteet toteutetaan yrityksissä tehottomasti tai että velvoitteet ei-
vät ole oikeassa suhteessa säännösten tavoitteisiin nähden. Tällöin ne haittaavat tarpeettomasti yri-
tysten toimintaa.

Hallinnollinen taakka on usein tyypiltään kiinteämääräistä eikä niinkään suhteessa yritystoiminnan
volyymiin. Näin ollen hallinnollisen taakan keventäminen hyödyttää ensisijaisesti nimenomaan pie-
niä ja keskisuuria yrityksiä, joiden hallinnollinen taakka on suhteellisesti suurin. Pienten ja kes-
kisuurten yritysten osuus koko yrityskannasta on erittäin merkittävä: vuonna 2006 pk-yrityksiä oli
Suomessa 99,8 % koko yrityskannasta. Pieniä, alle 50 työntekijän yrityksiä oli kaikista yrityksistä
98,9 %. Vuonna 2006 pk-yritykset työllistivät 62 % kaikkien yritysten henkilöstöstä. Uusista työ-
paikoista nettomääräisesti 80 % on vuoden 1995 jälkeen syntynyt pk-yrityksiin. (Yrittäjyyskatsaus
2008. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 25/2008)

2.1.2 Hallinnollinen taakka vs. hallinnolliset kustannukset

Yrityksen kannalta sääntely saa yrityksissä aikaan sekä suoria kustannuksia, mukauttamiskustan-
nuksia ja pitkän aikavälin rakenteellisia kustannuksia (ks. kuvio 1). Suorat kustannukset tarkoitta-
vat lainsäädännöstä johtuvia suoria ja välittömiä maksuja viranomaisille, esimerkiksi veroja tai lu-
pamaksuja. Mukauttamiskustannuksilla tarkoitetaan kustannuksia, joita yrityksille syntyy lainsää-
dännön vaatimuksiin mukautumisesta. Mukauttamiskustannukset on jaettavissa aineellisiin mukaut-
tamiskustannuksiin ja hallinnollisiin kustannuksiin. Aineellisia mukauttamiskustannuksia aiheutuu
esimerkiksi ympäristönormien mukaisesti asennettavista suodattimista. Hallinnollisia kustannuksia
aiheutuu puolestaan lainsäädännön tiedonantovelvoitteiden noudattamisesta eli esimerkiksi ympä-
ristölainsäädännön nojalla asennettujen suodattimien dokumentointivelvoitteesta.
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Kuvio 1. Sääntelyn yrityksille aiheuttamat kustannukset.

Hallinnollinen taakka on osa hallinnollisia kustannuksia ja se syntyy yksinomaan lainsäädännöstä
johtuvien tietojen toimittamisesta viranomaisille tai kolmansille tahoille, kuten esimerkiksi kulutta-
jille tai työntekijöille. Hallinnollinen taakka muodostuu siten niiden tietojen keräämisestä ja toimit-
tamisesta, joita yritys ei kokoaisi ilman lainsäädäntöä. On kuitenkin huomattava, että osa lainsää-
dännön edellyttämistä tiedoista on sellaisia, jotka yritys kokoaisi omiin tarkoituksiinsa ilman lain-
säädäntöäkin. Hallinnolliseksi taakaksi nimitetään näin ollen vain sitä osaa hallinnollisista kustan-
nuksista, josta ns. business as usual –kustannukset (BAU) on vähennetty.

Tyypillisiä lainsäädännöstä johtuvia hallinnollisia kustannuksia aiheuttavia tiedonantovelvoitteita
ovat esimerkiksi erilaiset ilmoitus- ja raportointivelvoitteet sekä tuotemerkinnät. Kustannuksia syn-
tyy vaadittavien tietojen kokoamisesta, muokkaamisesta, saatavilla pitämisestä ja ilmoittamisesta.
Kyse ei myöskään välttämättä ole pelkästään tietojen toimittamisesta, vaan tiedonantovelvoite voi
tarkoittaa myös velvollisuutta pitää tieto saatavilla tarkastusta varten tai toimittaa se erillisen pyyn-
nön perusteella. Mukaan luetaan velvoitteet, joiden perusteella tietoja tulee toimittaa paitsi viran-
omaisille myös kolmansille tahoille eli esimerkiksi työntekijöille tai kuluttajille.

2.1.3 Hallinnollisten kustannusten mittaaminen

Yritysten hallinnollisten kustannusten mittaamiseen on kehitetty erityinen menetelmä, ns. standar-
dikustannusmalli (Standard Cost Model, SCM). Menetelmä on kvantitatiivinen, ja se perustuu yri-
tysten hallinnollisten velvoitteiden täyttämiseen käyttämän ajan ja sen kustannusten (tai ulkoisten
palveluiden käytön kustannusten) arviointiin yrityshaastatteluihin ja asiantuntija-arvioihin perustu-
en. SCM-menetelmää käytetään laajasti hallinnollisten kustannusten mittaamiseen hallinnollisen
taakan vähentämisohjelmien yhteydessä EU-jäsenvaltioissa ja myös EU-tason toimintaohjelmassa.

SCM-menetelmää voidaan käyttää yksittäisen lain, lainsäädäntöalueen tai koko lainsäädännön aihe-
uttamien hallinnollisten kustannusten arviointiin. SCM:llä voidaan mitata sekä voimassa olevan ja
toimeenpannun lainsäädännön aiheuttamia tosiasiallisia hallinnollisia kustannuksia (ns. ex post-
mittaaminen) että uuden lainsäädännön aikaansaamia hallinnollisia kustannuksia (ns. ex ante –mit-
taaminen). SCM-mittaamista on myös mahdollista hyödyntää osana lainsäädännön valmistelutyötä.

Sääntelyn
kustannukset

yrityksille

Suorat kustannukset Mukauttamis-
kustannukset

Pitkän aikavälin
rakenteelliset
kustannukset

Aineelliset
kustannukset

Hallinnolliset
kustannukset
Hallinnolliset
kustannukset

Business as usual
-kustannukset

(BAU)

Hallinnollinen
taakka
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SCM-menetelmän käytön yhteydessä ei tarkastella lainkaan sääntelyn yhteiskunnallisia tavoitteita,
vaan menetelmä keskittyy ainoastaan hallinnollisten toimenpiteiden ja niiden kustannusten tarkaste-
luun. Yksittäisen lainsäädännössä olevan tietovaatimuksen yrityksille aiheuttamat hallinnolliset kus-
tannukset lasketaan seuraavasti:

q x p
(yritysten määrä x frekvenssi) x (tuntihinta x aika)

Yritysten määrä kuvaa niiden yritysten määrää, joita tietty tietovaatimus koskee. Frekvenssi kertoo
sen, miten usein tietty toimenpide toteutetaan vuosittain. Tiedon tuottamiseen vaaditaan yrityksessä
erilaisia toimenpiteitä. Näiden toimenpiteiden hinta muodostuu SCM-mallissa tuntihinnasta, jossa
otetaan huomioon palkkakustannukset lisättynä yleishallinnon kuluilla tai vaihtoehtoisesti käytetään
ulkoistetun palvelutuottajan tuntihintaa. Ajalla tarkoitetaan yksittäisen hallinnollisen toimenpiteen
suorittamiseen käytettyä aikaa.

SCM-menetelmän mukaisesti pyritään täsmentämään myös hallinnollisten kustannusten alkuperä.
Tietovaatimukset eritellään kolmen pääluokan mukaisesti:

• A-sääntely: Tietovaatimus on yksinomaan EU-normien tai muiden kansainvälisten vel-
voitteiden mukainen.

• B-sääntely: Tietovaatimukset ovat EU-normien tai muiden kansainvälisten velvoitteiden
mukaisia, mutta niiden täytäntöönpano on jätetty jäsenvaltioiden tasolle. Tällöin alkupe-
räinen normi ei täsmällisesti määritä, mitä tietoa yrityksen tulee tuottaa normin pohjalta.

• C-sääntely: Tietovaatimukset perustuvat yksinomaan kansalliseen lainsäädäntöön.

Luokittelu edellä mainittuihin ryhmiin auttaa sen tunnistamisessa, missä määrin hallinnollisiin rasit-
teisiin voidaan vaikuttaa ja millä tasolla. Se antaa suuntaa myös sille, millä aikajänteellä lainsää-
dännön yksinkertaistamista koskevia toimenpiteitä voidaan toteuttaa. Luonnollisesti on odotettavis-
sa, että kansallisen tason normeja on helpompi muuttaa nopeammin kuin kansainvälisiin velvoittei-
siin perustuvaa sääntelyä.

2.1.4 Taakan vähentämiskeinot

Hallinnollisen taakan kansallisen toimintaohjelman valmistelun pyrkimyksenä ei ole sääntelyn pur-
kaminen sinänsä, eikä sillä myöskään pyritä muuttamaan nykyisille säädöksille asetettuja yhteis-
kunnallisia tavoitteita. Toimintaohjelman tarkoituksena on keventää yritysten hallinnollista taakkaa
yksinkertaistamalla voimassa olevaa lainsäädäntöä ja niiden sisältämiä tiedonantovelvoitteita. Li-
säksi tavoitteena on vähentää uuden hallinnollisen taakan syntymistä valmisteltavasta uudesta lain-
säädännöstä.

Lainsäädäntötasolla tehtävien muutoksien lisäksi hallinnollista taakkaa voidaan keventää yksinker-
taistamalla ja uudistamalla tietojen keräämiseen, muokkaamiseen ja toimittamiseen liittyviä menet-
telytapoja. Näistä keskeisin tapa on sähköisen ja verkkopohjaisen asioinnin mahdollisuuksien kehit-
täminen yritysten ja viranomaisten välillä.

Erilaisia hallinnollisen taakan vähentämiskeinoja esitellään yksityiskohtaisemmin taulukossa 1.
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5 tapaa yksinkertaistaa lainsäädännön tiedonantovelvoitteita

Tapa Toimenpide

1. Poistetaan, vähennetään, yhdis-
tellään tai parannetaan säännöksiä

• Poistetaan säännös

• Käytetään sääntelyn vaihtoehtoja esim. vapaaehtoinen ammattisään-
nöstö

• Poistetaan säännöksen tiedonantovelvoite

• Myönnetään vapautus velvoitteesta tietyille ryhmille tai sektoreille,
esim. pienet yritykset

• Yhdistellään alemmanasteista lainsäädäntöä ja sen vaatimuksia

• Yksinkertaistetaan lainsäädännön terminologiaa ja vähennetään sen
monimutkaisuutta

2. Yksinkertaistetaan prosessit, joi-
den avulla säännöksiä noudatetaan

• Poistetaan tarpeettomat lomakkeet, tarkastukset ja tietopyynnöt

• Vähennetään lomakkeiden täyttämiseen kuluvaa aikaa, esim. paran-
tamalla lomakkeen muotoilua, selkeyttä jne.

• Priorisoidaan resurssit, esim. vähennetään tarkastuksia yrityksiin,
joilla asiat olleet kunnossa (riskiperusteinen tarkastusten kohdenta-
minen)

• Harvennetaan tietopyyntöjen tiheyttä

• Yhtenäistetään tietopyyntöjä muiden tiedonantovelvoitteiden kanssa

3. Tietojen jakaminen ja yhteiset
tietovarannot

• Kerätään tieto mieluummin muilta viranomaisilta kuin yrityksiltä

• Kerätään tieto suoraan yritysten tietojärjestelmistä

• Perustetaan one-stop-shop -järjestelmiä, joissa yritys voi hoitaa
kaikki asiat yhdellä kertaa

• Kehitetään lainsäädäntöön standardimääritelmiä

4. Kehitetään ICT-sovelluksia ja
palveluita

• Laitetaan lomakkeet ja tietopyynnöt saataville internetiin

• Käytetään esitäytettyjä lomakkeita

• Kehitetään vuorovaikutteisia “älykkäitä” lomakkeita, jotka eivät
pyydä epätarkoituksenmukaista tietoa

• Kehitetään sähköisiä one-stop-shop -järjestelmiä, jotta yritykset voi-
sivat käyttää valtionhallinnon yhteisiä internet-portaaleja

5. Tarjotaan parempaa ohjausta ja
neuvontaa

• Kehitetään parempaa ja helpommin saatavilla olevaa ohjeistusta,
esim. internet-neuvonta

• Kirjoitetaan ohjeistus yksinkertaisemmalla kielellä

• Erotetaan ohjeistuksessa pakolliset ja valinnaiset velvoitteet

• Tarjotaan lainsäädäntö saataville sähköisesti, mahdollisesti julkisen
sektorin yhteisen portaalin kautta.

Lähde: SCM-Network
Taulukko 1. Hallinnollisen taakan vähentämiskeinot
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2.2 Hallitusohjelman ja hallituksen strategia-asiakirjan linjaukset

Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelman mukaisesti hallitus tehostaa toimia yrittäjyy-
den edellytysten parantamiseksi ja entistä suotuisamman yritysympäristön luomiseksi. Osana yri-
tyspolitiikkaa hallitusohjelmaan sisältyy kirjaus yrittäjyyteen liittyvän byrokratian vähentämisestä.

Hallitusohjelman mukaan parantamalla säädösympäristöä ja lakien selkeyttä hallitus edistää kansa-
laisten hyvinvointia ja yritysten kilpailukykyä. Tähän liittyen hallitus toteuttaa paremman sääntelyn
toimintaohjelman. Hallituksen strategia-asiakirjan 2007 (Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja
18/2007) osaksi on laadittu lainsäädäntösuunnitelma. Lainsäädäntösuunnitelmassa on linjattu ne
hyvän säädösvalmistelun periaatteet ja säädöspoliittiset toimenpiteet, joilla paremman sääntelyn po-
litiikkaa Suomessa keskeisesti toteutetaan. Lainsäädäntösuunnitelmaan on lisäksi sisällytetty halli-
tuskauden merkittävimpiä säädöshankkeita, joita hallitus erityisesti tukee ja seuraa. Hallitus on
myös asettanut paremman sääntelyn ministerityöryhmän ja laajapohjaisen paremman sääntelyn
neuvottelukunnan.

Hallituksen linjaamia hyvän säädösvalmistelun periaatteita ovat

• sääntelyn ennakoitavuus, hallittavuus, selkeys, joustavuus, johdonmukaisuus ja ymmärrettä-
vyys

• sidosryhmien osallistumisen ja vaikutusmahdollisuuksien turvaaminen sekä
• erilaisten vaihtoehtoisten ohjauskeinojen aktiivinen käyttäminen.

Keskeisiksi säädöspoliittisiksi toimiksi hallitus on määritellyt
• EU:n lainsäädäntötyöhön vaikuttamisen tehostamisen
• lainvalmistelun avoimuuden ja sidosryhmien osallistumismahdollisuuksien lisäämisen
• vaihtoehtojen arvioinnin lisäämisen
• lainsäädännön vaikutusarvioinnin tehostamisen sekä
• säädöshuollon tehostamisen.

Ehdotus yritysten hallinnollisen taakan vähentämistä koskevaksi toimintaohjelmaksi toteuttaa osal-
taan hallituksen paremman sääntelyn tavoitteita ja toimia. Hallituksen strategia-asiakirjan mukaan
osana säädöshuoltoa toteutetaan yksinkertaistamiseen tähtääviä toimia ja eri oikeusalojen kokonais-
uudistuksia. Lainsäädännön yksinkertaistamiseen liittyen laaditaan ja toteutetaan prioriteettialoihin
perustuva ohjelma yrityksille aiheutuvan hallinnollisen taakan keventämiseksi.

Yritysten hallinnollisten velvoitteiden keventäminen on myös hallituksen työn, yrittämisen ja työ-
elämän politiikkaohjelman painopisteenä yrittäjyyden edistämisessä. Toinen politiikkaohjelman
painopiste tällä alueella on kasvuyrittäjyyden edistäminen.

Voimassaolevasta lainsäädännöstä aiheutuvan hallinnollisen taakan keventämisen lisäksi taakan to-
siasialliseksi vähentämiseksi on välttämätöntä välttää uudesta sääntelystä aiheutuvaa tarpeetonta
hallinnollista taakkaa. Hallinnollisen taakan keventäminen liittyy siten myös hallituksen niin ikään
yhdeksi keskeiseksi säädöspoliittiseksi toimenpiteeksi määrittelemään lainsäädännön vaikutusarvi-
oinnin tehostamiseen. Valmisteilla olevasta uudesta sääntelystä ja erilaisista toteuttamisvaihtoeh-
doista yrityksille aiheutuvat hallinnolliset kustannukset on arvioitava osana yritysvaikutusten arvi-
ointia (Säädösehdotusten vaikutusten arviointi. Ohjeet. Oikeusministeriön julkaisu 2007:6).
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2.3 EU:n toimintaohjelma yritysten hallinnollisen taakan vähentämisek-
si

Euroopan komissio julkaisi tammikuussa 2007 toimintaohjelman hallinnollisen rasituksen keven-
tämiseksi Euroopan unionissa (Komission tiedonanto neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroo-
pan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle. Toimintaohjelma hallinnollisen rasituksen
keventämiseksi Euroopan unionissa. KOM(2007)23 lopullinen). Toimintaohjelman yleisenä tavoit-
teena on vähentää EU-lainsäädännöstä ja sen täytäntöönpanosta yrityksille aiheutuvia hallinnollista
taakkaa 25 prosenttia vuoteen 2012 mennessä. Komissio on arvioinut, että yrityksille lainsäädän-
nöstä aiheutuvat hallinnolliset kustannukset ovat noin 3,5 % EU:n bruttokansantuotteesta. Tavoitel-
tu 25 % kustannusten vähennys merkitsisi arviolta noin 1,4 % EU-BKT:n tason kasvua vuoteen
2025 mennessä.

EU:n toimintaohjelma kohdistuu lainsäädännön tiedonantovelvoitteista yrityksille aiheutuvien hal-
linnollisten kustannusten vähentämiseen. Toimintaohjelmaan sisältyy hallintokustannusten määrit-
täminen (mittaaminen) ja tämän perusteella hallinnollisen taakan vähentäminen. Vähentämistoi-
menpiteet kohdistetaan sellaisiin hallinnollisiin tiedonantovelvoitteisiin, joiden poistaminen, yksin-
kertaistaminen tai virtaviivaistaminen ei vaaranna lainsäädännön yhteiskunnallisten tavoitteiden to-
teutumista. Toimintaohjelmassa keskitytään vanhentuneisiin, tarpeettomiin tai päällekkäisiin tie-
donantovelvoitteisiin.

EU:n toimintaohjelma hallinnollisen taakan vähentämiseksi kohdistuu 13 ensisijaiseksi määritel-
tyyn lainsäädäntöalueeseen, joiden tiedonantovelvoitteiden komissio on arvioinut aiheuttavan noin
80 % EU-lähtöisistä hallinnollisista kustannuksista. Nämä toimintaohjelman kattamat prioriteetti-
alueet ovat:

1. Yhtiöoikeus (ml. kirjanpito ja tilintarkastus)
2. Lääkelainsäädäntö
3. Työympäristö/työsuhteet (työsuojelu)
4. Verolainsäädäntö (ALV)
5. Tilastot
6. Maatalous ja maataloustuet
7. Elintarviketurvallisuus
8. Liikenne
9. Kalastus
10. Rahoituspalvelut
11. Ympäristö
12. Koheesiopolitiikka
13. Julkiset hankinnat.

Näillä valituilla prioriteettialoilla toimintaohjelman kohteena on yhteensä 41 direktiiviä ja asetusta
sekä näiden osalta lähes 350 tiedonantovelvoitetta. Lisäksi Euroopan komissio on vuosina 2007–
2008 antanut suppeampia, mutta nopeammin tuloksia tuottavia ns. fast track
–yksinkertaistamisehdotuksia eri sektoreilla.

EU-tason toimenpiteitä toteutetaan Euroopan komission johdolla yhteistyössä jäsenvaltioiden, Eu-
roopan parlamentin ja sidosryhmien kanssa. Toimintaohjelmassa käytettävänä hallinnollisten kus-
tannusten mittaamismenetelmänä on ns. EU:n standardikustannusmalli (EU Standard Cost Model,
EU SCM). Menetelmä perustuu lainsäädäntöön sisältyvien tiedonantovelvoitteiden ja niihin liittyvi-
en tietovaatimusten kartoittamiseen sekä näihin liittyvien yritysten kustannusten arviointiin. Vas-
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taavaa menetelmää on käytetty ja käytetään useissa EU-jäsenvaltioissa (ks. luku 2.1.3). Käytännön
työtä tekemään komissio on palkannut konsulttikonsortion, ja tämän työn kustannuksiksi on arvioi-
tu noin 20 miljoonaa euroa.

EU toimintaohjelmassa komission johdolla toimivat konsultit ovat joulukuuhun 2008 mennessä kar-
toittaneet toimintaohjelman kattamilla säädösalueilla EU-lainsäädännön tiedonantovelvoitteet ja
niiden täytäntöönpanon jäsenvaltioissa sekä arvioineet tiedonantovelvoitteiden kustannukset. Kon-
sulttien raporttien, jotka sisältävät arviot hallinnollisista kustannuksista ja hallinnollisesta taakasta
toimintaohjelman kullakin säädösalueella, arvioidaan valmistuvan keväällä 2009. Komission pyr-
kimyksenä on ollut antaa hallinnollisen taakan vähentämistä koskevat ehdotuksensa kesään 2009
mennessä.

Yritysten hallinnollisen taakan vähentäminen EU:ssa edellyttää toimenpiteitä myös jäsenvaltioilta.
Ottaessaan kantaa EU:n toimintaohjelman käynnistämiseen kevään 2007 Eurooppa-neuvosto linjasi
puheenjohtajan päätelmissä jäsenvaltioiden toimiin liittyen seuraavasti:

”Ottaen huomioon erilaiset lähtökohdat ja perinteet Eurooppa-neuvosto pyytää
jäsenvaltioita asettamaan vuoteen 2008 mennessä omat vastaavantasoiset kansalliset
tavoitteensa toimivaltansa puitteissa.”

Muiden EU-jäsenvaltioiden toteuttamia toimia yritysten hallinnollisen taakan vähentämiseksi käsi-
tellään väliraportin luvussa 3.

2.4 Aiempia toimia yritysten säädösympäristön parantamiseksi

2.4.1 Yrittäjyyden toimintaympäristön edistämisen säädöstyöryhmä

Pääministeri Matti Vanhasen I hallituksen yrittäjyyden politiikkaohjelmaan liittyen kauppa- ja teol-
lisuusministeriö asetti syyskuussa 2003 säädöstyöryhmän, jonka tehtävänä oli kartoittaa, mihin lain-
säädännöllisiin muutoksiin yrittäjyyden toimintaympäristön edistämiseksi ja mahdollisten lainsää-
dännöllisten puutteiden korjaamiseksi tulisi ryhtyä. Työryhmän työn ulkopuolelle rajattiin mm. ve-
rotus, työlainsäädäntö, työelämää koskevan lainsäädännön muutostarpeet ja yrittäjien sosiaaliturva.
Myös EY-oikeudelliset kysymykset sekä sellaiset kysymykset, joihin ei voida puuttua voimassa
olevia säädöksiä muuttamalla ja jotka edellyttäisivät täysin uutta lainsäädäntöä, rajattiin työryhmän
työn ulkopuolelle.

Työryhmä tarkasteli lähes sataa yksittäistä yrittäjyyden kannalta mahdollisesti ongelmallista lain-
säädännöllistä kysymystä. Raportissaan työryhmä ei valmistellut yksityiskohtaisia muutosehdotuk-
sia säädösteksteihin.

Työryhmä katsoi tärkeäksi, että lainsäädännön valmistelun tasoon ja yritysvaikutusten arviointiin
kiinnitetään jatkossa järjestelmällisesti huomiota. Työryhmä esitti muun muassa, että yritysvaiku-
tusarviointia kehitettäessä otettaisiin jatkossa huomioon virkamiesten kouluttaminen ja yritysosaa-
misen lisääminen lainvalmistelussa sekä selvitettäisiin vaikutusarvioinnin tämän hetkinen toteutus
ministeriöissä. Lisäksi ehdotettiin, että otettaisiin käyttöön elinkeinoelämää edustavien järjestöjen
sekä ministeriöiden välinen säännöllinen vuorovaikutusprosessi käynnissä olevien lainsäädäntö-
hankkeiden yritysvaikutusten arvioinnin tueksi.



18

Keskeinen tarkastelun kohde työryhmän työssä oli myös julkisen sektorin harjoittaman liiketoimin-
nan merkitys yritystoiminnan harjoittamiselle. Työryhmä havaitsi, että käytännön yritystoiminnassa
on ilmennyt epäselvyyttä erityisesti sen suhteen, missä määrin valtion ja kuntien virastot ja laitokset
toimivat markkinoilla kustannusvastaavasti ja markkinaehtoisesti. Työryhmän ehdotuksen pohjalta
laadittiin kauppa- ja teollisuusministeriön toimesta selvitys kuntien harjoittamasta liiketoiminnasta
muussa kuin osakeyhtiömuodossa (2004).

Työryhmän toimenpide-ehdotusten käytännön toteuttamista seurattiin yrittäjyyden politiikkaohjel-
massa järjestelmällisesti. Keskeisenä jatkotoimenpiteenä oli esimerkiksi kolmivuotisen lainsäädän-
nön yritysvaikutusten arviointiin liittyneen SÄVY-hankkeen käynnistäminen kauppa- ja teollisuus-
ministeriössä.

2.4.2 Säädösvalmistelun yritysvaikutusten arviointihanke

Kauppa- ja teollisuusministeriö asetti lokakuussa 2004 lainsäädännön yritysvaikutusten arviointia
koskevan hankkeen (SÄVY-hanke) ajalle 1.12.2004–31.12.2007. SÄVY-hankkeen toiminta lain-
säädännön yritysvaikutusten arvioinnin tehostamiseksi liittyi yritysten säädösympäristön parantami-
seen ja yrittäjyyden edellytysten edistämiseen. Hankkeen käynnistäminen kytkeytyi pääministeri
Matti Vanhasen I hallituksen yrittäjyyden politiikkaohjelmaan, ja hanke toimi politiikkaohjelman
rahoituksella. SÄVY-hankkeen asettamisen taustalla olivat myös useiden säädösvalmistelun kehit-
tämishankkeiden havainnot, joiden mukaan säädösvalmistelun vaikutusarvioinnin laadun on todettu
olevan keskeinen kehittämiskohde pyrittäessä parempaan lainsäädäntöön. Hanketta toteutettiinkin
läheisessä yhteistyössä oikeusministeriön kanssa.

SÄVY-hankkeen keskeisenä tavoitteena oli edistää yritysvaikutusten huomioimista lainsäädännön
valmistelussa. Hankkeen tehtävänä oli asettamispäätöksen mukaisesti

- edistää yritysvaikutusten huomioimista lainsäädännön valmistelussa toimien ministeriöiden
yhteisenä asiantuntijayksikkönä

- kehittää yritysvaikutusten arviointimenetelmiä
- järjestää ministeriöiden ja elinkeinoelämän välinen säännöllinen yhteydenpito yritysvaiku-

tusten arviointiin liittyvissä kysymyksissä sekä
- osallistua yritysvaikutusten arviointia koskevaan kansainväliseen työskentelyyn.

SÄVY-hankkeen tehtävät liittyivät siten pääosin uuden lainsäädännön yritysvaikutusarvioinnin ke-
hittämiseen. Yritysten hallinnollisen taakan arviointi otettiin hankkeessa huomioon yritysvaikutus-
ten arviointia ja vaikutusarviointia koskevaa yleistä ohjeistusta kehitettäessä. Oikeusministeriön
johdolla valmisteltujen uusien, yhtenäisten vaikutusarviointiohjeiden (OM 2007) mukaan yritysten
hallinnollisten kustannusten arviointi on osa lainsäädännön yritysvaikutusten arviointia.

Lisäksi hallinnollisten kustannusten arvioinnin kehittämiseksi kauppa- ja teollisuusministeriön SÄ-
VY-hanke tilasi selvityksen arvonlisäverolainsäädännön hallinnollisista kustannuksista (Pilottiselvi-
tys arvonlisäverolainsäädännön yrityksille aiheuttamista hallinnollisista kustannuksista. Mittaamis-
menetelmät ja hallinnollisia kustannuksia koskevat arviot. Kauppa- ja teollisuusministeriön julkai-
suja 14/2007). Selvityksen tarkoituksena oli testata ja arvioida hallinnollisten kustannusten mittaa-
mismenetelmien, erityisesti ns. standardikustannusmallin toimivuutta ja hyödyntämismahdollisuuk-
sia Suomessa. Selvityksen kohteeksi valittiin arvonlisäverolainsäädäntö, sillä sen katsottiin olevan
keskeinen lainsäädäntöalue yritysten kannalta.
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Yhtenä selvityksen johtopäätöksenä oli, että Suomea koskevan tilanteen valossa näyttäisi perustel-
lulta soveltaa hallinnollisten kustannusten mittaamismenetelmiä ensisijaisesti uusien ja laajojen
säädösvalmisteluhankkeiden yhteydessä. Voimassaolevaan lainsäädäntöön kohdistuvia ns. perusta-
son mittauksia voitaisiin kohdentaa sellaisiin säädöksiin, joita lainsäädännön kohde- ja sidosryhmät
pitävät hallinnollisesti erityisen raskaina.

Jatkona arvonlisäverotusta koskeneelle pilottiselvitykselle SÄVY-hanke tilasi syksyllä 2007 Valti-
on taloudelliselta tutkimuskeskukselta VATT:lta selvityksen siitä, mitä lainsäädäntöalueita voidaan
Suomessa pitää yritysten hallinnollisen taakan näkökulmasta raskaimpina (Lainsäädännön hallin-
nollinen taakka yrityksille – raskaimmat säädösalueet. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja
13/2008). Selvityksen taustalla oli arvonlisäverolainsäädäntöä koskeneen pilottiselvityksen johto-
päätös mahdollisten hallinnollisten kustannusten perusmittausten kohdistamisesta raskaimpiin sää-
dösaloihin. Edelleen selvityksen taustalla oli se muiden maiden yritysten hallinnollisten kustannus-
ten mittaamis- ja vähentämisohjelmien tulos, että lainsäädännön hallinnollinen taakka ei ole tasai-
sesti jakautunut eri säädösalojen kesken, vaan raskaimmat velvoitteet ovat voimakkaasti keskitty-
neet muutamille lainsäädännön alueille. VATT:n laatimaa selvitystä ja sen havaintoja käsitellään
tarkemmin väliraportin luvussa 2.5.

Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen ohjelman mukaan SÄVY-hanketta jatketaan. Tämä to-
teutetaan 1.1.2008 alkaen osana työ- ja elinkeinoministeriön toimintaa.

2.4.3 Normitalkoot

Valtioneuvoston lokakuussa 1986 käynnistämä valtion hallintoviranomaisten norminannon uudis-
tustyön tavoitteena oli turvata hallintoviranomaisten norminannon laillisuus, kansanvaltainen ohjaus
ja valvottavuus. Lisäksi tavoitteena oli rajoittaa, selkeyttää ja uudistaa ministeriöiden ja niiden alais-
ten viranomaisten norminantoa. Erityisesti haluttiin vähentää kuntiin ja kuntainliittoihin (nykyisiin
kuntayhtymiin) kohdistuvia määräyksiä.

Keskeisimmät normihankkeessa omaksutut periaatteet otettiin vuoden 1990 alusta voimaantullee-
seen lakiin viranomaisten määräyksiä ja ohjeita koskevista toimenpiteistä (573/1989, niin kutsuttu
normilaki). Laki säädettiin määräaikaiseksi siten, että sen voimassaolo päättyi 31 päivänä joulukuu-
ta 1996.

Lain 4 §:n 2 momentin mukaan kuntiin ja kuntayhtymiin kohdistuvia määräyksiä sai antaa vain
laissa yksilöidyn valtuutuksen nojalla. Normeja valmisteltaessa oli selvitettävä niiden toiminnalli-
set, hallinnolliset, taloudelliset ja muut vaikutukset. Ehdotuksista määräyksiksi ja ohjeiksi edellytet-
tiin lisäksi tarvittavassa laajuudessa kuultavaksi muita viranomaisia ja kohderyhmiä.

Sittemmin lain voimassaoloa jatkettiin vähäisin sisällöllisin muutoksin valmisteltavana olleen pe-
rustuslakiuudistuksen voimaantuloajankohtaan.

Lausunnolle lähetetyssä esitysluonnoksessa ehdotettiin, että lain 4 §:n 2 momentissa rajoitettaisiin
myös yksityisiä elinkeinonharjoittajia ja yrityksiä koskevien valtion viranomaisten määräysten an-
tamista. Selvä enemmistö lausunnonantajista kannatti ehdotusta. Ehdotus ei kuitenkaan enää sisäl-
tynyt eduskunnalle annettuun hallituksen esitykseen (HE 134/1996 vp). Perusteluna tälle todettiin,
että säännöksen laajentaminen voi olla erityisen pulmallista Euroopan yhteisöjen säädösten toi-
meenpanoon liittyvissä kysymyksissä.
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Laissa oleva yksilöity valtuus tuli edellytykseksi yksityisiä elinkeinonharjoittajia ja yrityksiä koske-
vien viranomaismääräysten antamiselle vasta vuonna 2000 uudistetun perustuslain 80 §:ssä, joka
koskee asetuksen antamista ja lainsäädäntövallan siirtämistä. Pykälän mukaan Tasavallan president-
ti, valtioneuvosto ja ministeriö voivat antaa asetuksia laissa säädetyn valtuuden nojalla. Lailla on
kuitenkin säädettävä yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista sekä asioista, jotka perustus-
lain mukaan muuten kuuluvat lain alaan. Myös muu viranomainen voidaan lailla valtuuttaa anta-
maan oikeussääntöjä määrätyistä asioista, jos siihen on sääntelyn kohteeseen liittyviä erityisiä syitä
eikä sääntelyn asiallinen merkitys edellytä, että asiasta säädetään lailla tai asetuksella. Tällaisen val-
tuutuksen tulee olla soveltamisalaltaan täsmällisesti rajattu.

Perustuslain ja valtiokäytännön muutosten vaikutuksia on arvioitu paremman sääntelyn toimintaoh-
jelman valmistelun yhteydessä mm. julkaisussa ”Katsauksia Suomen lainsäädäntökehitykseen
1985-2005” (Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 9/2006). Lakien ja asetusten suhde on alkanut
muuttua niin, että 2000-luvulla lakeja on useimpina vuosina annettu selvästi enemmän kuin asetuk-
sia. Erityisen selvästi on vähentynyt asetusta alemmanasteisten normien antaminen (esimerkiksi
vuonna 2000 niitä annettiin 423 ja vuonna 2005 yhteensä 36).

2.4.4 Elinkeinotoimintaan liittyvät lupa-, rekisteröinti- ja ilmoitusmenettelyt

Elinkeinot jaetaan Suomessa vapaisiin elinkeinoihin ja niin sanottuihin ohjesääntöisiin elinkeinoi-
hin. Vapaan elinkeinon harjoittaminen edellyttää yleensä ilmoituksen tekemistä kaupparekisteriin.
Tietyillä aloilla on elinkeinon harjoittamisen oikeutta rajoitettu tätä alaa koskevalla lainsäädännöllä.
Näitä elinkeinoja kutsutaan ohjesääntöisiksi elinkeinoiksi. Rajoittaminen tapahtuu useimmiten
lupa-, rekisteröinti-, vahvistus-, hyväksymis- tai ilmoitusmenettelyllä. Elinkeinovapauden periaat-
teesta seuraa, ettei varsinkaan lupamenettelyllä voida rajoittaa elinkeinonharjoittamista enempää
kuin painavan yhteiskunnallisen intressin toteuttamiseksi on tarpeen. Elinkeinoluvan vaatimiselle
hyväksyttäviä perusteita ovat esimerkiksi liikenneturvallisuuden edistäminen tai terveydellisten
haittojen vähentäminen.

Lupahanke 1989–1994

Lupahallinnon uudistaminen alkoi Suomessa vuonna 1989 valtioneuvoston periaate- ja suunnittelu-
päätöksellä käynnistyneellä hankkeella. Uudistuksen tavoitteena oli vähentää hallinnollisia lupia ja
selkeyttää lupamenettelyjen perustana olevia säädöksiä. Tavoitteena oli uudistaa lupahallinto vuo-
den 1992 loppuun mennessä.

Lupahanke oli vireillä useita vuosia ja vaikutti ajattelutavan muuttumiseen. Itse lupien keventämi-
nen osoittautui kuitenkin vaikeammaksi kuin alun perin osattiin odottaa. Lupahanke päättyi vuonna
1994.

Elinkeinovapauden periaate ja lupamenettelyt

Elinkeinovapauden periaate otettiin perustuslakiin vuonna 1995. Perustuslain 18 §:n 1 momentin
mukaan jokaisella on oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ammatilla
tai elinkeinolla. Säännöksen sanamuoto "lain mukaan" viittaa mahdollisuuteen rajoittaa lailla elin-
keinon harjoittamista esimerkiksi säätämällä se luvanvaraiseksi. Perusoikeusuudistusta koskevassa
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hallituksen esityksessä todettiin, että säädöksiin sisältyy runsaasti elinkeinon harjoittamisen vapau-
den rajoituksia, ”joista ehkä ongelmallisin on elinkeinon harjoittamisen luvanvaraisuus”.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on joutunut useaan otteeseen pohtimaan luvanvaraisten elinkei-
nojen ja perustuslain elinkeinovapauden välistä suhdetta. Perustuslakivaliokunta on pitänyt elinkei-
novapautta perustuslain mukaisena pääsääntönä, mutta katsonut elinkeinotoiminnan luvanvaraisuu-
den olevan mahdollista poikkeuksellisesti. Luvanvaraisuudesta on säädettävä lailla, jonka on täytet-
tävä perusoikeutta rajoittavalta lailta vaadittavat yleiset edellytykset. Laissa säädettävien elinkeino-
vapauden rajoitusten tulee olla painavan yhteiskunnallisen tarpeen vaatimia, täsmällisiä ja tarkkara-
jaisia, oikeussuojakeinoiltaan riittäviä sekä välttämättömiä ja suhteellisia tavoitteeseen nähden. Suh-
teellisuusperiaate edellyttää muun muassa, että perusoikeusrajoitus on välttämätön eli että rajoituk-
sella saavutettava tavoite ei ole lainkaan tai yhtä tehokkaasti saavutettavissa muilla, perusoikeuksiin
vähemmän puuttuvilla keinoilla. Sääntelyn sisällön osalta on lisäksi tärkeää, että säännökset luvan
edellytyksistä ja pysyvyydestä antavat riittävän ennustettavuuden viranomaistoiminnasta. Tältä
kannalta merkitystä on muun muassa sillä, missä määrin viranomaisen toimivaltuudet määräytyvät
sidotun harkinnan tai tarkoituksenmukaisuusharkinnan mukaisesti. Lisäksi viranomaisen toimival-
lan liittää toimilupaan ehtoja tulee perustua riittävän täsmällisiin lain säännöksiin. Perustuslakiva-
liokunnan tulkintakäytännössä luvanvaraistamiseen on rinnastettu rekisteröitymisvelvollisuus.

Perustuslakivaliokunta on joutunut pohtimaan, ovatko elinkeinolainsäädännön uudistamista koske-
vat hallituksen esitykset sopusoinnussa perustuslaissa turvatun elinkeinovapauden kanssa. Useim-
miten on ollut kyse elinkeinotoiminnan luvanvaraisuudesta tai muista elinkeinon harjoittamiseen
kohdistuvista rajoituksista. Valiokunta on muun muassa yksityiskohtaisesti tutkinut, onko olemassa
pakottavia syitä luvanvaraisuudelle ja onko elinkeinovapauden rajoituksista ja luvan saamisen edel-
lytyksistä riittävän yksityiskohtaisesti säädetty lain tasolla.

Seuraavassa on esimerkkejä elinkeinoista, joiden harjoittamista rajoitetaan toimilupamenettelyllä:

− Alkoholijuomien anniskelua saa alkoholilain (1143/1994) mukaan harjoittaa vain se, jolle lää-
ninhallitus on myöntänyt anniskeluluvan.

− Ajoneuvojen katsastuksia saa suorittaa ajoneuvojen katsastusluvista annetun lain (1099/1998)
mukaan vain se, jolle Ajoneuvohallintokeskus on myöntänyt toimiluvan.

− Yksityisen palvelujen tuottajan, joka jatkuvasti liike- tai ammattitoimintaa harjoittamalla antaa
ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja, on saatava yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta an-
netun lain (603/1996) mukaan lääninhallituksen lupa ennen toiminnan aloittamista ja olennaista
muuttamista.

− Perintätoiminnan luvanvaraisuudesta annetun lain (517/1999) nojalla Etelä-Suomen lääninhalli-
tus myöntää toimiluvan perintätoiminnan harjoittamiseen.

− Löytötavaralain (778/1988) mukaan lääninhallitus voi myöntää luvan löytötavaratoimiston pi-
tämiseen.

− Luvan autokoulun pitämiseen myöntää tieliikennelain (267/1981) nojalla lääninhallitus.

Joihinkin toimilupavaatimuksiin sisältyy myös ammatin harjoittamista koskevia lupamenettelyjä.
Esimerkiksi ajokorttiasetuksen (845/1990) mukaan autokoululupa myönnetään hakijalle, jolla on
liikenneopettajalupa.
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Tiettyjen alojen toiminnanharjoittajat ovat rekisteröitymisvelvollisia. Rekisteröitymisvelvollisuus
on säädetty muun muassa valmismatkaliikkeistä annetussa laissa (1080/1994) tarkoitetuille valmis-
matkaliikkeen harjoittajille sekä kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä
annetussa laissa (1075/2000) tarkoitetuille välitysliikkeille.

Palveludirektiivin täytäntöönpano

Ohjesääntöisiin elinkeinoihin liittyviä lupa-, ilmoitus- ja rekisteröintivelvoitteita käydään parhail-
laan läpi ns. palveludirektiivin täytäntöönpanon yhteydessä. Vuonna 2006 hyväksytty Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/123/EY palveluista sisämarkkinoilla tulee saattaa voimaan
jäsenmaissa vuoden 2009 loppuun mennessä. Palveludirektiivissä on säädetty jäsenvaltioiden vel-
vollisuudesta arvioida kansallisia menettelyjä ja muodollisuuksia, joita sovelletaan palvelutoimin-
nan aloittamiseen tai harjoittamiseen. Mikäli menettelyt eivät ole riittävän yksinkertaisia, on jäsen-
valtioiden yksinkertaistettava niitä.

Palveludirektiivin nojalla jäsenvaltioiden on arvioitava lupajärjestelmiään ja kumottava tai muutet-
tava direktiivin vastaiset järjestelmät sekä ilmoitettava komissiolle perusteet, miksi jäsenvaltiot kat-
sovat direktiivin voimaantulon jälkeen voimassa pidettävien lupajärjestelmien olevan yhteensopivia
direktiivin vaatimusten kanssa. Lupajärjestelmän on oltava syrjimätön, sen on perustuttava yleisen
edun mukaiseen pakottavaan syyhyn sekä oltava välttämätön ja oikeasuhtainen.

Direktiivin mukaan lupajärjestelmien on perustuttava kriteereihin, joilla määritellään toimivaltaisten
viranomaisten harkintavallan laajuus, jotta sitä ei käytetä mielivaltaisesti. Kriteerien on oltava sel-
viä, yksiselitteisiä, objektiivisia, avoimia sekä yleisesti ennalta tiedossa. Objektiivisuutta koskevan
kriteerin perusteella viranomaisten toimivallan pitää perustua sidottuun harkintaan.

Luvan arvioinnissa on otettava huomioon myös se, että luvasta ei saa tehdä määräaikaista lukuun
ottamatta sellaisia tapauksia, joissa lupa uusitaan automaattisesti tai sen uusiminen ainoana edelly-
tyksenä on vaatimusten jatkuva täyttäminen tai joissa määräaikaisuus on perusteltua yleisen edun
mukaisin pakottavin syin.

Palveludirektiivissä tarkoitettu lupajärjestelmä on huomattavasti laajempi kuin Suomen oikeusjär-
jestyksen tuntema toimilupajärjestelmä. Kysymys on menettelystä, jonka mukaisesti palveluntarjo-
ajan on käännyttävä toimivaltaisen viranomaisen puoleen saadakseen päätöksen, joka oikeuttaa pal-
velutoiminnan aloittamiseen tai harjoittamiseen. Lupajärjestelmiä tunnistettaessa on siten tarkastel-
tava ensinnäkin varsinaisia toimilupajärjestelmiä ja niihin verrattavia rekisteröintijärjestelmiä. Li-
säksi on tarkasteltava niin sanottuja hyväksymismenettelyjä, joissa edellytetään viranomaiselle teh-
tävää ilmoitusta ja jonka pohjalta viranomainen tekee toimintaa koskevan päätöksen sekä niin sa-
nottuja ilmoitusmenettelyjä, joissa ilmoittajan toiminnastaan antamat tiedot merkitään tavallisesti
viranomaisen rekisteriin.

Lupajärjestelmän sallittavuuden edellytykset ovat perusoikeusuudistuksen jälkeen täsmentyneet pe-
rustuslakivaliokunnan tulkintakäytännössä. Ne vastaavat pitkälti palveludirektiivissä säädettyjä ra-
joitusedellytyksiä.

Palveludirektiivin täytäntöönpanoon liittyvän lainsäädännön läpikäynnin yhteydessä on havaittu yri-
tysten hallinnollisen taakan vähentämisen kannalta varsin ongelmallisia lupajärjestelmiä. Ongelmal-
lisia ovat luvat, joiden myöntämisestä ei säädetä täsmällisesti lailla. Erityisen ongelmallisena voi-
daan pitää lakia alemmanasteista sääntelyä, jossa lupaviranomaiselle jää hyvin laajaa harkintavaltaa
luvan myöntämisen edellytyksiin (esim. eräät anniskeluun liittyvät luvat).
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2.5 Selvitys raskaimmista säädösalueista Suomessa

Kauppa- ja teollisuusministeriön SÄVY-hanke (ks. luku 2.4.2) tilasi syksyllä 2007 Valtion taloudel-
liselta tutkimuskeskukselta (VATT) taustaselvityksen siitä, mitkä lainsäädäntöalueet voidaan Suo-
messa arvioida yritysten kannalta raskaimmiksi. Toteutetun selvityksen keskeisenä tehtävänä oli
tarjota tarvittavaa taustatietoa kansallisen hallinnollisen taakan keventämistoimien jatkovalmiste-
luun. Selvityksen johtopäätökset perustuivat aiempiin kotimaisiin ja muiden maiden selvityksiin se-
kä asiantuntijahaastatteluihin. Työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi VATT:n selvityksen toukokuussa
2008.

VATT:n tekemän selvityksen yleisarviona oli, että Suomessa hallinnollista taakkaa on eniten vero-
tuksessa, työnantajana toimimisessa ja ympäristölainsäädännössä. Näiden osa-alueiden esiinnousu
vahvisti aikaisempien selvitysten, kuten Elinkeinoelämän keskusliiton selvityksen Tehokas hallinto
ja yritysten oikeussuoja (2007) tuloksia. Lisäksi taloushallinnon raportoinnissa (kirjanpito, tilintar-
kastus) esitettiin VATT:n selvityksessä selkeitä kehittämiskohteita etenkin pienten yritysten näkö-
kulmasta. Lisäksi selvityksen ulkopuolelle rajatussa maatalouden sääntelyssä todettiin selvityksen
mukaan olevan paljon kevennettävää; maatalousyrityksille suunnatun tuen ohella EU:n yritystuki-
järjestelmässä yleisemminkin todettiin olevan byrokraattisuutta.

VATT:n selvitystä täydennettiin Suomen Yrittäjien ja Finnveran kevään 2008 pk-yritysbarometriin
sisällytetyllä hallinnolliseen taakkaan liittyvällä yrityskyselyllä. Pienille ja keskisuurille yrityksille
eli alle 250 henkilöä työllistäville yrityksille suunnatun kyselyn tulokset keskeisten säädösalueiden
hallinnollisen taakan merkityksestä on esitetty kuviossa 2. Internetin välityksellä kyselyyn saatuja
vastauksia oli 2935 kappaletta, ja vastaajat valittiin tilastollisesti edustavalla otoksella. Vastaajista
runsas 2500 edusti mikroyrityksiä eli alle kymmenen henkilöä työllistäviä yrityksiä.

Pk-yrityksiä pyydettiin arvioimaan, mistä lainsäädännön osa-alueista niille aiheutuu hallinnollista
taakkaa ja kuinka merkittäväksi ne tämän taakan kokevat. Kysymyksenasettelussa mainitut lainsää-
dännön osa-alueet olivat työoikeus ja muu työelämän sääntely, verotus, ympäristölainsäädäntö, kil-
pailulainsäädäntö, henkilötietosäädökset, julkiset hankinnat, kuluttajansuoja, kirjanpitolaki, tilintar-
kastuslaki, yhtiö- ja kaupparekisterilainsäädäntö, tulliasiat sekä Tilastokeskukselle annettavat tiedot.
Nämä lainsäädännön alat valittiin kysymyksenasetteluun erityisesti Elinkeinoelämän keskusliiton
edellä mainitussa selvityksessä esille nousseiden, yritysten hankalina pitämien säädösalueiden pe-
rusteella sekä muiden maiden hallinnollisen taakan mittaustulosten perusteella. Lisäksi yrityksillä
oli mahdollisuus täydentää luetteloa. Hallinnollisella taakalla määriteltiin nimenomaisesti tarkoitet-
tavan lainsäädännöstä johtuvia tiedonantovelvoitteita eli tietojen kokoamista, toimittamista ja saata-
villa pitämistä viranomaisia tai yksityisiä tahoja varten; näitä tietoja yritys ei kokoaisi ilman lain-
säädäntöä.

Kyselyn tuloksissa koko pk-yrityskentän näkökulmasta raskaimpina lainsäädännön alueina erottuvat
verotus, kirjanpito- ja tilintarkastus sekä työoikeus ja muu työelämän sääntely. Tilastokeskukselle
annettavat tiedot nousivat kyselyssä esille seuraavana. Tulliasioiden merkitys korostui kansainvälis-
tä kauppaa käyvien yritysten kohdalla ja nousi niiden osalta kolmen kärkeen. Teollisuusyritysten
osalta taas ympäristölainsäädäntö nousi kyselyssä viidenneksi merkittävimmäksi hallinnollisen taa-
kan aiheuttajaksi.
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Kuvio 2. Lainsäädäntöalueiden hallinnollinen taakka – pk-yritysten oma arvio, %

Hallinnollinen taakka voidaan VATT:n selvityksen mukaan tyypitellä kahteen ryhmään. Ensinnäkin
taakkaa synnyttää lainsäädännön tietopyyntöjen määrä, vaikeaselkoisuus ja monimutkaisuus. Toi-
seksi hallinnollinen taakka aiheutuu tietojen luovutuskäytäntöjen kankeudesta, esimerkiksi sähköis-
ten tiedonantokanavien kehittymättömyydestä. Hallinnolliselle taakalle on myös ominaista sen koh-
distuminen enemmän pieniin kuin suuriin yrityksiin ja se, että osa taakasta syntyy säännöllisistä ja
osa taas tapauskohtaisista, ei-säännöllisistä tiedonantovelvoitteista.

VATT:n laatiman selvityksen mukaan jatkotutkimuksessa tulisi paneutua hallinnollisen taakan suu-
ruusluokan selvittämiseen selvityksessä esille tulleilla lainsäädännön raskaimmilla osa-alueilla.
Menetelmänä tässä voitaisiin käyttää standardikustannusmallia (Standard Cost Model, SCM), joka
on laajassa käytössä Euroopan maissa ja saanut EU:ssa keskeisen aseman mittaamismenetelmänä.

VATT:n selvityksessä todettiin, että hallinnollisen taakan systemaattinen mittaaminen SCM-
menetelmällä ja horisontaaliseen vähentämisohjelmaan perustuvat hallinnollisen taakan keventä-
mistoimet ovat Euroopan komission vertailujen mukaan useissa Euroopan maissa selvästi Suomea
edellä. Suomen tilanteesta saa VATT:n mukaan kuitenkin hieman toisen käsityksen, kun ottaa huo-
mioon esimerkiksi ympäristöministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön selvitysmiehen lupa-
ja tukijärjestelmien keventämiseen liittyneet raportit sekä aikaisemmin valmistuneen kauppa- ja te-
ollisuusministeriön yrittäjyyden lainsäädännöstä riippuvan toimintaympäristön ongelmia pohtineen
työryhmän raportin. Lisäksi hallinnollisen taakan arvioinnin sisällyttäminen uuden lainsäädännön
vaikutusarviointiin ja tätä koskeviin ohjeisiin, osana taloudellisten vaikutusten ja yritysvaikutusten
arviointia, oli selvityksen mukaan osaltaan merkittävä uudistus. Toisaalta VATT:n mukaan todettu
ei kuitenkaan tarkoita sitä, että myös varsinaisissa hallinnollisen taakan vähentämistoimenpiteissä
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oltaisiin Suomessa EU-komission käsitystä pidemmällä. Suomesta puuttuu myös sitoutuminen hal-
linnollisen taakan jatkuvaan seurantaan.
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3 Katsaus hallinnollisen taakan vähentämistoimiin Euroopas-
sa

Kuten luvussa 2.3 kerrottiin, EU-lainsäädännöstä ja sen täytäntöönpanosta aiheutuvaa yritysten hal-
linnollista taakkaa pyritään keventämään EU:n toimintaohjelmalla. EU-tason toimien lisäksi yritys-
ten hallinnollisen taakan vähentäminen EU:ssa edellyttää jäsenvaltioiden toimenpiteitä myös kan-
sallisella tasolla. Lähes kaikki EU:n jäsenmaat ovat Eurooppa-neuvoston keväällä 2007 tekemien
linjauksen mukaisesti käynnistäneet omia kansallisia toimintaohjelmiaan, joiden tarkoituksena on
keventää erityisesti kansallisesta lainsäädännöstä yrityksille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa. EU-
maiden lisäksi myös Norja on ollut aktiivinen yritysten hallinnollisen taakan vähentämisessä ja eri-
tyisesti yritysten sähköisen asioinnin kehittämisessä.

Tarkasteltaessa eri maiden hallinnollisen taakan keventämistoimenpiteitä tulee ottaa huomioon se,
että EU-maiden lähtötilanteet ovat erilaisia. Kansainvälisissä vertailuissa yritysten hallinnollisten
kustannusten on arvioitu olevan korkeimmillaan Puolassa, Kreikassa ja Unkarissa. Kevyimmiksi
hallinnollisten kustannusten maiksi on puolestaan arvioitu Tanska, Iso-Britannia, Ruotsi ja Suomi.

Seuraavassa luodaan katsaus hallinnollisen taakan vähentämistoimiin seitsemässä eri maassa. Tar-
kasteluun on valittu naapurimaiden lisäksi maita, joilla on pitkä kokemus hallinnollisten kustannus-
ten mittauksista ja hallinnollisen taakan keventämistoimista.

3.1 Pohjoismaat

3.1.1 Ruotsi

Ruotsi asetti syksyllä 2006 kansalliseksi hallinnollisen taakan vähentämistavoitteeksi 25 % vuoden
2010 loppuun mennessä. Kyseessä on nettotavoite. Samalla tavoitteena on saada aikaan merkittävä
muutos yritysten jokapäiväiseen liiketoiminnan kannalta. Hallinnollisen taakan vähentämisohjel-
massa on mukana kaikkiaan 12 ministeriötä ja 44 keskusvirastoa. Kaikki ministeriöt ja virastot ovat
vastuussa oman alansa vähentämisehdotusten esittämisestä ja toteuttamisesta vähentämistavoitteen
saavuttamiseksi. Toiminnan edistymistä seurataan vuosittain.

Raportti toimintaohjelman kakkosvaiheesta esiteltiin valtiopäiville keväällä 2008. Hallinnollisten
kustannusten vähentämiseksi ministeriöt ja virastot ovat esittäneet kaikkiaan 600 eritasoista toimen-
pide-ehdotusta, joista osa on jo käsitelty ja osa käsitellään vuosina 2008–2010. Myös elinkeinoelä-
mä on Ruotsissa ollut aktiivinen. Yrityssektorilta saatiin vuonna 2007 kaikkiaan 470 yksinkertais-
tamisehdotusta.

Hallinnollisten kustannusten mittausten osalta Ruotsi on vuodesta 2004 alkaen mitannut SCM
-menetelmällä kaikkiaan 18 lainsäädäntöaluetta. Ruotsin elinkeinoministeriön alainen virasto Nutek
on kartoittanut yli 900 lakia ja tunnistanut lähes 4300 tiedonantovelvoitetta. Yritysten hallinnollis-
ten kustannusten kokonaismääräksi saatiin Ruotsissa 98 mrd. kruunua. Yksittäisistä säädösalueista
eniten hallinnollisia kustannuksia aiheutui yhtiöoikeudesta 24,6 mrd. kruunua ja kirjanpidosta 23
mrd. kruunua. Eri lainsäädäntöalojen hallinnolliset kustannukset on esitetty alla taulukossa 2.
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Rapporter/områden Miljarder kr/2006
Arbetsrätt 6,4
Associationsrätt 24,6
Bokföring 23,0
Bygg och fastighetsområdet 7,2
Energi 1,7
Finansmarknadsområdet 2,5
Hälso- och Sjukvård 1,0
Jordbruk, skog, fiske 0,9
Kommunikation 0,2
Konsumentområdet 1,3
Livsmedelslagstiftningen 8,4
Miljö 3,6
Produktområdet 3,2
Skatt 6,6
Statistikområdet 0,3
Transport 2,9
Tull och utrikeshandel 1,9
Årsredovisningslagen 1,9
Nollbas 2006 97,6

Taulukko 2. Lainsäädännön hallinnolliset kustannukset yrityksille Ruotsissa vuonna 2006.
Lähde: Regeringens handlingsplan för regelförenklingsarbetet. En redovisning av det andra steget.

Ns. perustason mittaukset saatiin Ruotsissa päätökseen vuoden 2008 helmikuussa. Jotta kustannus-
ten kehittymistä suhteessa asetettuun tavoitteeseen voidaan seurata, hallinnollisten kustannusten
mittaukset päivitetään Ruotsissa vuosittain. Päivitysmittaukset tehdään mittaamalla lainsäädännössä
tapahtuneet muutokset.

Hallinnolliset kustannukset eivät toistaiseksi ole Ruotsissa kokonaisuudessaan vähentyneet, sillä
monilla sektoreilla hallinnollisia kustannuksia on tullut yrityksille lisää. Hallinnolliset kustannukset
ovat toistaiseksi vähentyneet ainoastaan maataloussektorilla (ml. kalastus- ja metsäsektori) ja vuo-
sikertomuslainsäädännössä.

Nutek on kehittänyt tietopankin, johon on kerätty SCM-mittauksista saatu tutkimusdata. Malin-
tietopankki on tarkoitettu virkamiesten käyttöön, ja se mahdollistaa mittaustulosten yksityiskohtai-
sen tarkastelun ja kustannusten seurannan. Nutek on myös kehittänyt IT-pohjaisen välineen, jota voi
hyödyntää lainsäädännön vaikutusarviointien laatimisessa. Lisäksi Ruotsissa tutkitaan parhaillaan
mahdollisuuksia kehittää uusia indikaattoreita täydentämään nykyisiä mittaustuloksia (esim. lupa-
menettelyihin liittyvät indikaattorit).

3.1.2 Tanska

Tanska asetti kansallisen hallinnollisen taakan vähentämistavoitteen vuonna 2002. Yritysten hallin-
nollista taakkaa pyritään Tanskassa vähentämään 25 % vuoteen 2010 mennessä. Kustannusten vä-
hentämistavoitteet koskevat niitä ministeriötä, joilla on vastuualueellaan elinkeinoelämän kannalta
merkityksellistä sääntelyä.

Tanska on vuosina 2004–2006 mitannut koko lainsäädännön eli kaikkiaan 15 ministeriön lainsää-
dännön aiheuttamat hallinnolliset kustannukset. Mittausten perusteella yhteenlaskettu yritysten hal-
linnollinen rasite oli vuonna 2001 noin 4168 milj. euroa. Asetetun tavoitteen mukainen vähennys
olisi siten noin miljardi euroa vuoteen 2010 mennessä.
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SCM-mittaustulokset päivitetään Tanskassa vuosittain, jolloin voidaan seurata myös kunakin vuon-
na annetun uuden lainsäädännön aiheuttamia hallinnollisia kustannuksia. Toukokuussa 2008 val-
mistuneiden SCM-päivitysmittausten mukaan hallinnolliset kustannukset ovat Tanskassa tähän
mennessä vähentyneet 10,1 % vuodesta 2001.

Eri ministeriöiden mittausraporteista ilmenee, mitkä ovat kunkin ministeriön lohkoon kuuluvista
säädöksistä eniten hallinnollisia kustannuksia aiheuttavia. Raporttien perusteella voidaan esittää lis-
ta kymmenen eniten hallinnollista taakkaa aiheuttavasta säädöksestä. Listan viisi ensimmäistä sää-
döstä aiheuttivat yli 80 % koko Top 10 listan hallinnollisesta taakasta.

1. The Danish Company Accounts Act (Ministry of Economics and Business Affairs) 5,932.7 MKr

2. Income taxation (Ministry of Taxation) 4,441.8 MKr

3. Indirect taxes (Ministry of Taxation) 2,080.5 MKr

4. Marking and displaying of prices etc., (Ministry of Family and Consumer Affairs) 2,040 MKr

5. Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø (Ministry of Employment) 1,944 MKr

6. Earnings- and A-tax (Ministry of Taxation) 1,024.5 MKr

7. Self-control in food companies etc. (Ministry of Family and Consumer Affairs) 768 MKr

8. Financial Business Act (Ministry of Economics and Business Affairs) 701.1 MKr

9. Marking etc. of food (Ministry of Family and Consumer Affairs) 695 MKr

10. Veterinary control of importation and exportation of breeding material)
and animal non-food products etc. (Ministry of Family and Consumer Affairs 602 MKr

Taulukko 3. Kymmenen eniten hallinnollisia kustannuksia aiheuttavaa lainsäädäntöä Tanskassa.

Ministeriöt päivittävät työn edistymisestä ja päivitysmittauksia koskevat raportit kaksi kertaa vuo-
dessa, ja hallitus hyväksyy raportit vuosittain. Ministeriöiden edistymisen seurantaa varten on am-
vab.dk:n internetsivulle kehitetty myös ns. taakkabarometri, jossa eri ministeriöiden edistymistä ku-
vataan diagrammin muodossa siten, että mittari näyttää vihreää, mikäli ministeriön lainsäädännön
aiheuttama hallinnollinen taakka on vähentynyt ja punaista, mikäli taakka on lisääntynyt.

Yhtenä keskeisenä hallinnollisen taakan vähentämiskeinona pidetään Tanskassa sähköistä asiointia.
Tanska on asettanut valtionhallinnossa yleisesti ns. e2012-tavoitteen. Sen mukaan tavoitteena on,
että kaikki viestintä yritysten ja valtionhallinnon välillä voisi tapahtua sähköisesti vuoteen 2012
mennessä.

3.1.3 Norja

Norja on ollut aktiivinen hallinnollisen taakan vähentämisessä, vaikka maassa ei olekaan toistaisek-
si asetettu määrällistä hallinnollisen taakan vähentämistavoitetta. Norjassa on tehty laajat perustason
mittaukset SCM-menetelmällä sekä ryhdytty erilaisiin hallinnollisen taakan vähentämistoimenpitei-
siin. Mittaukset saatiin loppuun syksyllä 2007, ja niiden perusteella hallinnollisen taakan kokonais-
suuruus olisi Norjassa 57 mrd. kr eli noin 7 mrd. euroa. Tämä vastaa noin 2,6 % Norjan BKT:stä.
(Mittaukset sisältävät ns. business as usual -kustannukset.)
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Norjan painopiste on viime vuosina ollut ja on edelleen sähköisten palvelujen kehittämisessä. Nor-
jassa toimii julkishallinnon ylläpitämä internet-portaali Altinn (www.altinn.no), jonka kautta yritys
voi asioida keskitetysti 20 viranomaisen kanssa, ja portaalissa on tarjolla yli 120 lomaketta. Altinn
avattiin vuonna 2003 ja sen jälkeen portaalin kautta on jätetty yli 23 miljoonaa lomaketta. Altinnia
kehitetään jatkuvasti. Sen on tarkoitus mahdollistaa yrityksille vuorovaikutteinen asiointi sekä kes-
kus- että paikallishallinnon viranomaisten kanssa. Lisäksi tarkoituksena on kehittää uudentyyppisiä
palveluja, jotka perustuisivat yritysten toimintoihin, eikä niinkään julkisen sektorin toimintoihin.

Sähköisen lomakkeiden osalta Norja on arvioinut, että yrityksiltä kuluu lakisääteisten lomakkeiden
täyttämiseen sähköisesti noin 10 prosenttia vähemmän aikaa verrattuna paperilomakkeiden täyttä-
miseen. Yksittäisten lomakkeiden kohdalla ajansäästö voi lomakkeesta riippuen olla jopa moninker-
tainen. Vaikka Norjalla on jo vuosien kokemus sähköisen asioinnin kehittämisestä, maassa on arvi-
oitu, että sähköisten lomakkeiden kehittämisen avulla on edelleen mahdollista aikaansaada lisäsääs-
töjä myös tulevaisuudessa. Sähköisten mahdollisuuksien hyödyntäminen on lisäksi välttämätön
edellytys sille, että voitaisiin toteuttaa ”only once – periaatetta” eli että sama tieto tarvitsisi toimittaa
viranomaisille vain kerran. Sähköinen asiointi lisää samalla tehokkuutta paitsi yrityksissä, myös
julkisella sektorilla.

3.2 Muut Euroopan maat

3.2.1 Hollanti

Hollannissa, joka on Standard Cost Model -mittausmenetelmän kehittäjämaa, suoritettiin koko sää-
dösjärjestelmään kohdistuneet yritysten hallinnollisten kustannusten perusmittaukset ensimmäisen
kerran vuonna 2002. Tavoitteeksi asetettiin yritysten hallinnollisen taakan vähentäminen 25 % vuo-
den 2007 loppuun mennessä.

Vuoden 2002 lopussa yritysten hallinnollisen taakan määräksi arvioitiin mittausten perusteella noin
16,4 miljardia euroa, joka vasta noin 3,6 % bruttokansantuotteesta. Asetetun 25 % kokonaistavoit-
teen saavuttaminen merkitsisi siis yritysten hallinnollisten kustannusten vähenemistä yli 4 miljardil-
la eurolla.

Hollannissa kolme neljäsosaa yritysten hallinnollisesta taakasta muodostui seuraavien neljän minis-
teriön alalta: Finance, Health, Social Affairs ja Justice. Tarkasteltaessa sitä, mistä yksittäisistä sää-
döksistä yritysten hallinnollinen taakka Hollannissa vuonna 2002 muodostui, voidaan esittää sää-
dösten ns. Top 10 – lista, jotka yhdessä aiheuttivat yli puolet (8,7 mrd. e) yritysten hallinnollisesta
taakasta.

Legislation Ministry AB in bil-
lion € 

Information obligation 

1. Annual Accounts Act Justice 1.5 Drawing up annual accounts and providing the re-
sultant information 

2. VAT Finance 1.4 Stating VAT number on invoices, VAT returns, 
payments to Tax administration 

3. Commodities Act Health 1.2 Quality and Safety regulations, including labelling 
and packaging regulations 

4. Environmental Management Act Environment 1.0 Information obligations relating to environmental 
permits, reporting, etc. 

5. Wages and Salaries Tax Act Finance 0.7 Salary administration and ensuing payment of 
wage tax 

6. Compulsory Health Insurance Act Health 0.7 Compulsory practices for the purposes of financing 
medical treatment for employees (declarations) 



30

7. Social Security Act Social Affairs 0.6 Maintaining salary administration and payment of 
employee insurance premiums (incl. disability in-
surance, unemployment insurance) 

8. Income Tax Act Finance 0.6 Drawing up income tax returns 
9. Pricing Act Econ. Affairs 0.5 Compulsory pricing of articles 
10. Working Conditions Act Social Affairs 0.5 Informing employees, risk inventory including ac-

tion plan for risks in working conditions 
 Total 8.7 

Taulukko 4. Kymmenen eniten hallinnollisia kustannuksia aiheuttavaa lainsäädäntöä Hollannissa

Hollannissa yritysten hallinnollinen taakka mitattiin uudelleen vuoden 2007 tiedoilla. Mittausten
perusteella on arvioitu, että yritysten hallinnollinen taakka 1.3.2007 oli Hollannissa noin 9.3 mrd.
euroa, mikä vastaa 1,7 % Hollannin BKT:stä. Noin puolet hallinnollisesta taakasta muodostuu EU-
lainsäädännöstä ja puolet kansallisesta lainsäädännöstä. Vuoden 2008 alussa Hollanti aloitti uudet
perustason mittaukset. Maa on niin ikään asettanut uuden vähentämistavoitteen eli tarkoituksena on
vähentää hallinnollista taakkaa 25 % vuoteen 2011 mennessä.

3.2.2 Iso-Britannia

Iso-Britannia asetti kansallisen vähentämistavoitteensa vuonna 2005. Tavoitteena on vähentää 25 %
eli 3,4 mrd. puntaa hallinnollisesta taakasta vuoteen 2010 mennessä. Taakan vähentäminen kohdis-
tuu paitsi yrityssektoriin, myös kolmanteen sektoriin. Ministeriöt ja virastot julkaisivat ensimmäiset
sääntelyn yksinkertaistamissuunnitelmansa vuonna 2006 ja sen jälkeen ne päivitetään vuosittain.
Erilaisia toimenpide-ehdotuksia on tähän mennessä esitetty kaikkiaan 700. Vuoden 2007 lopussa
3,4 mrd. punnan säästötavoitteesta oli saavutettu 800 milj. puntaa.

Hallinnollisen taakan mittaukset aloitettiin hallituksen päätöksellä vuonna 2005 ja mittaukset tehtiin
SCM-menetelmällä. Toimenpiteitä koordinoi Better Regulation Executive, ja mittauksiin osallistui
kaikkiaan 17 ministeriötä/viranomaista. Mittausten toteuttaminen vei puolitoista vuotta. Mittaami-
sen tulokset valmistuivat joulukuussa 2006: kokonaiskustannukset ovat noin 13,7 mrd. puntaa eli
noin 1,4 % BKT:sta (ei sisällä ”business as usual” – kustannuksia eli kustannuksia niistä hallinnolli-
sista toimista, joita yritykset tekevät riippumatta lainsäädännöstä). Lisäksi vero- ja tulliviranomaiset
suorittivat erilliset kustannusmittauksen omilla toimialoillaan.

Uudesta lainsäädännöstä aiheutuvien hallinnollisten kustannusten ohjaamiseksi ja valvomiseksi Iso-
Britanniassa on ehdotettu ns. sääntelybudjettien luomista. Ehdotukset sääntelybudjetti-järjestelmän
luomisesta annettiin elokuussa, minkä jälkeen on toteutettu kolmen kuukauden lausuntokierros.
Lausuntoaika päättyi marraskuussa, ja lausuntokierroksen tulokset ovat parhaillaan analysoitavina.

Uusi järjestelmä asettaisi ylärajan kustannuksille, joita ministeriöt voivat uudella lainsäädännöllä
yrityksille aiheuttaa. Lisäksi järjestelmä antaisi tehokkaan välineen ohjata eri ministeriöissä valmis-
teltavaa uutta lainsäädäntöä. Sääntelybudjeteilla ei ole tarkoitus rajoittaa pelkästään yrityksille syn-
tyvää hallinnollista taakkaa, vaan sääntelyn yrityksille aiheuttamia kustannuksia yleisemminkin.

3.2.3 Irlanti

Irlanti asetti kansallisen vähentämistavoitteensa maaliskuussa 2008. Tavoitteena on vähentää yritys-
ten hallinnollista taakkaa 25 % vuoteen 2012 mennessä. Irlannissa toteutetaan prioriteettialueisiin
perustuvaa vähentämisohjelmaa. Prioriteettialueita ovat verotus, tilastointi, ympäristö, terveys ja
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turvallisuus, yhtiöoikeus ja työlainsäädäntö. Vähentämiskohteita etsitään kuitenkin myös näiden
säädösalueiden ulkopuolelta.

Irlannin tavoitteena on kartoittaa ensin kaikki prioriteettialueiden tiedonantovelvoitteet, ja sen jäl-
keen arvioida, mitkä ovat 20 kunkin alan raskainta tiedonantovelvoitetta. Tarvittavat mittaukset
tehdään SCM-menetelmällä. Raskaimpia tiedonantovelvoitteita koskevien mittaustulosten odote-
taan olevan käytettävissä viimeistään vuoden 2009 aikana, minkä jälkeen tarkoitus on laatia toi-
menpide-ehdotukset. Tuloksista raportoidaan vuosittain.

3.2.4 Viro

Viro ei toistaiseksi ole asettanut virallista yritysten hallinnollisen taakan kansallista vähentämista-
voitetta. Kansallisen toimintaohjelman valmistelu on kuitenkin pitkällä ja tavoitteena on, että toi-
mintaohjelma vähentämistavoitteineen voitaisiin vahvistaa vuoden 2008 loppuun mennessä. Viron
tarkoituksena on käynnistää vuoden 2009 aikana hallinnollisen taakan arviointi ja vähentämistoimet
neljällä valitulla lainsäädäntöalueella: ympäristö-, sosiaali- ja taloushallinnon lainsäädännössä sekä
rakentamisen ja suunnittelun säädösalueella. Suunnitelmana on ensin kartoittaa näiden lainsäädän-
töalojen raskaimmat tiedonantovelvoitteet, mitata ne SCM-menetelmällä ja sen jälkeen valmistel-
laan toimenpide-ehdotukset hallinnollisen taakan vähentämiseksi.

Viro on myös panostanut sähköisen asioinnin kehittämiseen. Virossa on käytössä varsin pitkälle ke-
hitetty sähköisen asioinnin järjestelmä kansalaisille ja yrityksille (State-portal). ”eRIK” (Centre of
Registers and Information Systems) on ollut toiminnassa vuodesta 2007 lähtien, ja se kattaa useita
hallinnon rekistereitä ja palveluja, mm. kaupparekisterin, notariaatin ja maarekisterin. Kaikki kes-
keiset sähköiset viranomaistoiminnot on liitetty samaan järjestelmään. Yrityksen perustamiseen liit-
tyvät asiakirjat voi toimittaa yritysrekisteri–portaalin kautta tuomioistuimille myös sähköisesti.
Vuonna 2007 noin 25 % uusista yrityksistä perustettiin sähköisesti. Myös muiden EU-maiden kan-
salaisilla/yrityksillä on tulevaisuudessa mahdollisuus päästä järjestelmään sirullisilla henkilökorteil-
la. RIK on valtion virasto, joka toimii oikeusministeriön alaisuudessa.
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4 Hankkeessa tehdyt ja käynnistetyt selvitykset

Yritysten hallinnollisen taakan vähentämisen ohjausryhmä on todennut, että hallituksen strategia-
asiakirjan mukaan prioriteettialoihin perustuvassa kansallisessa taakan vähentämistä koskevassa toi-
menpideohjelmassa voidaan pääsääntöisesti keskittyä aiemmissa selvityksissä esille nousseisiin
lainsäädännön aloihin: verotuksen, työnantajana toimimisen, taloushallinnon raportoinnin (kirjanpi-
to- ja tilintarkastuslainsäädäntö), ympäristölupamenettelyiden ja maataloustukijärjestelmän tiedon-
antovelvoitteisiin ja niiden keventämiseen. Ohjausryhmä edellytti hankkeen projektiryhmän selvit-
tävän, mitä toimenpiteitä hallinnollisen taakan keventämiseksi näillä lainsäädännön aloilla on toteu-
tettu ja valmisteilla.

Riittävän kokonaiskuvan saamiseksi hallinnollisen taakan merkityksestä ja jakautumisesta projekti-
ryhmä laati ohjausryhmän toimeksiannosta lisäksi muiden kuin em. prioriteettialojen osalta yleis-
luonteisen kartoituksen eri hallinnonalojen hallinnollisen taakan laajuudesta ja merkittävyydestä.
Kartoituksessa keskityttiin yritysten kannalta merkittäviin tiedonantovelvoitteisiin.

Seuraavassa esitellään hallinnonaloittain keskeiset käynnissä olevat ja suunnitellut toimenpiteet hal-
linnollisen taakan vähentämiseksi edellä mainituilla ns. prioriteettialoilla sekä muun lainsäädännön
kartoituksissa esille tulleet merkittävimmät hallinnolliset velvoitteet.

Yritysten sähköisen asioinnin mahdollistamista ja kehittämistä voidaan pitää keskeisenä keinona
keventää yritysten hallinnollisia velvoitteita. Luvussa 4.7 esitetään yhteenveto yritysten hallinnolli-
sen taakan vähentämisen näkökulmasta keskeisistä valtionhallinnon sähköisen asioinnin kehittämis-
hankkeista.

Tiedonantovelvoitteiden ja toimenpiteiden esittely perustuu kunkin hallinnonalan ja vastuutahon
laatimiin kuvauksiin.

4.1 Valtiovarainministeriön hallinnonala

Yritysten hallinnollisen taakan vähentämisen toimintaohjelmaehdotuksen valmistelussa esillä olleis-
ta prioriteettilainsäädäntöaloista valtiovarainministeriön hallinnonalaa keskeisimmin koskevat vero-
tus, työnantajana toimiminen ja taloushallinnon raportointi. Näillä alueilla kansallisen lainsäädän-
nön päätäntävalta on jossain määrin vapaampaa muihin prioriteettialoihin nähden, ja siitä johtuen
tiedonantovelvollisuutta koskeva kansallinen liikkumavara on suurempi kuin yhteisölainsäädännön
tiukemmin kattamilla aloilla. Tosin esimerkiksi arvonlisäverotus on aineellisen sisällön puolesta di-
rektiivein verrattain pitkälle harmonisoitu EU-jäsenmaiden kesken. Sitä ja yritysten tuloverotusta
lukuun ottamatta muu verotus kuten valmisteverotus, kohdistuu kuitenkin verrattain suppeaan yri-
tysjoukkoon, jolloin ilmoitusvelvollisuuden keventämistoimenpiteiden vaikutukset koko yritysten
hallinnolliseen taakkaan ovat vähäisempiä. 
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4.1.1 Verotus

4.1.1.1 Verotili

Yritysten verotilijärjestelmää koskeva hallituksen esitys on valmisteltu valtiovarainministeriön ve-
ro-osastolla yhdessä verohallituksen edustajien kanssa, ja se on ollut lausuntokierroksella. Verotili-
järjestelmää koskeva hallituksen esitys annettaneen eduskunnalle joulukuussa 2008. Tavoitteena on,
että laki tulisi voimaan 1.1.2010.

Verotilijärjestelmän keskeisenä tarkoituksena on parantaa verohallinnon asiakaspalvelua, helpottaa
ja nopeuttaa yritysten asiointia verohallinnon kanssa sekä edistää asiakaskohtaista toimintatapaa.
Ensivaiheessa verotilijärjestelmä tulee koskemaan vain ns. oma-aloitteisesti ilmoitettavia veroja ja
maksuja sekä työnantajan pidättämiä määriä eli arvonlisäveroa, ennakonpidätystä, työnantajan sosi-
aaliturvamaksua, lähdeveroa, vakuutusmaksuveroa ja arpajaisveroa. Niiden maksamisessa, ilmoit-
tamisessa ja palauttamisessa noudatettava menettely yhtenäistettäisiin. Toisessa vaiheessa eli vuo-
den 2010 jälkeen järjestelmän piiriin otettaisiin myös muut verohallinnon kantamat verot ja maksut.
Verotilimenettelyn yhteydessä otettaisiin käyttöön myös pienyritysten pidennetyt verokaudet.

Verotilihanketta valmistelleessa työryhmässä ei tehty tarkkoja arvioita uudistuksen vaikutuksesta
yritysten hallinnollisiin kustannuksiin. Uudistus vaikuttaa kuitenkin verrattain laaja-alaisesti yritys-
ten hallinnollisia kustannuksia alentavasti. Ilmoittamismenettelyn yhtenäistäminen merkitsee sitä,
että eri verolajit ilmoitetaan samalla lomakkeella samanaikaisesti. Maksuajankohtien yhtenäistämi-
sen seurauksena eri verolajit maksetaan samanaikaisesti. Uudistuksella pitkälti luovutaan nykyistä
erillisistä hakemusmenettelyistä kuten ennakonpalautus- ja tilikausipalautusmenettelystä sekä ar-
vonlisäverotuksen alarajahuojennushakemuksesta. Verolajikohtaisesta maksamisesta luovutaan, jo-
ten verohallinnolle suoritetaan vain yksi maksu henkilökohtaisella viitenumerolla. Tämän seurauk-
sena virheet ja selvittelykulut vähenevät sekä maksumenettely yksinkertaistuu.

Verotiliuudistukseen sisältyy myös mahdollisuus kuitata arvonlisäveropalautuksilla maksettavia ve-
roja sekä mahdollisuus maksaa veroja etukäteen ja jättää palautettavia määriä verotilille, jolloin
edestakainen maksuliikenne vähenee. Verovelvollinen voi myös nähdä reaaliaikaisen kokonaisku-
van verotiliotteella ja verkkopalvelulla, mikä vähentäisi erillisiä yhteydenottotarpeita verohallin-
toon. Verkkopalvelusta voisi myös tulostaa yhteenvetoja ja erittelyjä yrityksen taloushallinnon tar-
peisiin. Tulevaisuudessa verotiliin on tarkoitus liittää myös vuorovaikutteinen asiointi verohallin-
non kanssa verkkopalvelun avulla.

Myös verotilijärjestelmän yhteydessä käyttöön otettavien pienyritysten pidennettyjen ilmoitus- ja
maksukausien tarkoituksena on keventää verotukseen liittyviä hallinnollisia velvoitteita. Yritykset,
joiden kalenterivuoden liikevaihto on enintään 25 000 €, voivat jatkossa ilmoittaa ja maksaa arvo n-
lisäveron kalenterivuoden jaksoissa. Muiden oma-aloitteisten verojen kausiveroilmoitus ja maksu
tapahtuu 3 kuukauden jaksoissa. Niillä yrityksillä, joiden kalenterivuoden liikevaihto on 25001 -
50000 €, kausiveroilmoitus ja maksu tapahtu vat 3 kuukauden jaksoissa. Ilmoitusten ja maksujen
määrä vuotta kohden pienenee, sillä nykyisin pienyritykset ilmoittavat ja maksavat verotilijärjes-
telmän piiriin kuuluvat verot pääsääntöisesti kalenterikuukausittain. Ainoastaan arvonlisäverotuk-
sessa on nykyisin käytössä kalenterivuoden pituinen pidennetty verokausi, jota sovelletaan liike-
vaihdon suuruudesta riippumatta alkutuottajiin ja taide-esineen tekijöihin.
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4.1.1.2 Verohallinnon, Tullin ja Ajoneuvohallintokeskuksen verotustoimintoja
selvittävä työryhmä

Valtiovarainministeriö on 26.11.2008 asettanut Verohallinnon, Tullin ja Ajoneuvohallintokeskuk-
sen verotustoimintoja selvittävän työryhmän, jonka määräaika päättyy 31.12.2009.

Valtiovarainministeriö teki lokakuussa 2008 uusista tuottavuustoimenpiteistä esityksen, jossa erää-
nä toimenpiteenä mainittiin vero- ja tullihallinnon verotustoimintojen yhteistarkastelu. Tarkastelus-
sa on otettava huomioon myös liikenne- ja viestintäministeriön alaisten virastojen uudistushanke,
jonka osana Ajoneuvohallintokeskus on tarkoitus yhdistää uuteen perustettavaan liikenneturvalli-
suusvirastoon vuonna 2010.

Verohallinto on valtiovarainministeriön hallinnonalan suurin virasto, ja se kerää noin kaksi kolmas-
osaa Suomen veroista ja veroluonteisista maksuista. Verohallinnon lisäksi veroja ja maksuja kerää-
vät Tulli ja Ajoneuvohallintokeskus. Tulli kantaa EU:n ulkopuolisten maiden kanssa käytävässä
kaupassa tullin sekä arvonlisäveron. Tulli huolehtii myös valmisteverotuksesta. Valmisteveroja
kannetaan mm. nestemäisistä polttoaineista, sähköstä, kivihiilestä, maakaasusta, virvoitusjuomista,
alkoholista ja tupakkatuotteista. Tulli kantaa myös autoveron sekä huolehtii muiden sellaisten vero-
jen ja maksujen kannosta, jotka lainsäädännössä on määrätty Tullin kannettavaksi.

Ajoneuvohallintokeskuksen tehtäviin kuuluvat vuotuisen ajoneuvoveron kantaminen (perusvero,
käyttövoimavero), polttoainemaksun maksuunpano sekä rekisterissä olevien ajoneuvojen autovero-
tus.

Hankkeen tarkoituksena on kartoittaa eri vaihtoehtoja verotuksen uudelleenjärjestämiseksi ja hal-
linnon tehostamiseksi sekä toiminnan vaikuttavuuden parantamiseksi. Hankkeen edetessä selvite-
tään vaihtoehtoisten verotukseen liittyvien organisaatio- ja toimintatapojen vaikutukset asiakasvai-
kuttavuuteen, taloudellisuuteen ja tuottavuuteen. Hankkeen tarkoituksena on tarkastella eri vaihto-
ehtojen, kuten virastojen verotustehtävien (mukaan luettuina verotuksen yhteiset tukipalvelut ja tie-
totekniikka) keskittämisen hyötyjä ja haittoja sekä etsiä virastojen verotustoimintojen mahdollisilla
rakenneuudistuksilla keinoja toiminnan tehostamiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi.

Hankkeessa läpikäydään verotuksen toimittamiseen liittyviä erilaisia vaihtoehtoja, sekä selvitetään
näiden vaihtoehtojen hyödyt ja haitat mahdollista myöhempää päätöksentekoa varten. Samassa yh-
teydessä tutkittavia asioita tulee olemaan muun muassa mahdollisuudet ilmoitusmenettelyjen yhdis-
tämiseen ja yhdenmukaistamiseen, millä voidaan vaikuttaa yritysten hallinnollisia kustannuksia
alentavasti.

4.1.2 Muun lainsäädännön kartoitus

Valtiovarainministeriön hallinnonalalla tiedonantovelvoitteiden yleisluonteisen kartoituksen koh-
teena olivat rahoitusmarkkinalainsäädäntö sekä tullilainsäädäntö ja tilastointi. Näillä alueilla yritys-
ten tiedonantovelvollisuudet ovat merkittävissä määrin EU-sääntelyn kohteena ja sen johdosta pit-
kälti kansallisten toimien ulottumattomissa. Nämä velvoitteet ja niitä koskevat menettelytavat edel-
lyttävät EU-tasoisen säätelyn muutosta ja kaikkien jäsenmaiden yhtäläistä sitouttamista tarvittaviin
muutoksiin, jolloin haluttavat muutokset ovat paljon aikaa vieviä. Näihin jäsenmaiden yhteisiin
hankkeisiin Suomen on kuitenkin syytä osallistua aktiivisesti. Pelkästään keskittyminen kansallisen
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lainsäädännön perkaamiseen voi johtaa siihen, että hankkeet keskittyvät vähäisiin lainsäädännön
yksityiskohtiin eikä yrityksiä eniten kuormittaviin tiedonantovelvollisuuksiin.

4.1.2.1 Rahoitusmarkkinalainsäädäntö

Rahoitusmarkkinoiden sääntelyssä, joka on pääosin ajanmukaista ja alan kehitystä nopeasti seuraa-
vaa, on EU-tasoisen sääntelyn tarve kasvanut voimakkaasti. Tämänhetkiset maailmanlaajuisten
markkinahäiriöiden kaltaiset ongelmat lisäävät tarvetta siihen. Arvopaperimarkkinalain uudistus on
vireillä. Rahoitusmarkkinalainsäädännön alalla kansalliseen harkintaan perustuvan sääntelyn tarkas-
telu on erittäin työlästä mm. siksi, että rahoituspalveluihin liittyvää sääntelyä toteuttavat valtiova-
rainministeriön lisäksi sosiaali- ja terveysministeriö, oikeusministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö,
Vakuutusvalvontavirasto ja Rahoitustarkastus. Valtiovarainministeriön tehtävää tässä suhteessa vai-
keuttaa myös se, että vakuutusalan päävastuullinen viranomainen on sosiaali- ja terveysministeriö.

4.1.2.2 Tilastointi

Suomessa on tilastolain neljä tilastolaissa määriteltyä tilastoviranomaista, joilla on oikeus kerätä tie-
toja tilastotarkoituksiin laissa säädetyn tiedonantovelvollisuuden perusteella. Pääosa tilastoista laa-
ditaan Tilastokeskuksessa. Muut tilastoviranomaiset ovat Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehit-
tämiskeskus Stakes, maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus Tike sekä Tullihallitus.

Tilastoviranomaisten tavoite on, että sen tilastotarjonta on laadukasta ja relevanttia. Tämä edellyttää
laadukkaita ja kattavia tietoaineistoja, jotka muodostuvat käytettävistä olevista hallinnollisista läh-
teistä ja yrityksiltä suoraan kerätyistä tiedoista. Hallinnollisiin aineistoihin ja rekistereiden tehok-
kaaseen käyttöön perustuvassa tilastotuotannossa Suomi on yhdessä muiden pohjoismaiden kanssa
edelläkävijä. Tietojen lukumäärällä mitaten noin 95 prosenttia käytettävistä tiedoista on peräisin
hallinnollisista aineistoista. Hallinnollisten aineistojen laajasta käytöstä johtuen tilastotiedonkerui-
den rasitus yrityksille on vähäisempi kuin muissa EU-maissa.

Tilastolaki velvoittaa tilastoviranomaisen ensi sijassa käyttämään muussa yhteydessä kerättyjä tieto-
ja. Tilastokeskuksella on 60–70 yrityksille kohdistuvaa tiedonkeruuta. Lähes kaikkien suorien yri-
tystiedon keruiden sisältö määrittyy EU:n tilastosäädösten perusteella. Tullihallituksen suorien tie-
donkeruiden määrä on 2 ja maa- ja metsätalousministeriön Tiken noin 30.

Tilastokeskus käynnisti vuonna 2007 Yritystiedonkeruun kehittämisohjelman, joka on yksi kolmes-
ta tällä hetkellä käynnissä olevasta tilastopainotteisesta ohjelmasta. Ohjelmat ovat väline Tilasto-
keskuksen toimintastrategian toteuttamiseen. Yritystiedonkeruun kehittämisohjelman tavoitteena on
parantaa ja yhtenäistää tiedonkeruuta yrityksiltä sekä huolehtia suhteista yritystiedonantajiin. Kehit-
tämisohjelman toimenpiteet toteutetaan erikseen käynnistettävissä hankkeissa. Ohjelmassa on edus-
tus Tullihallituksesta. Hankkeissa helpotetaan tiedonantolomakkeiden täyttämistä, yhtenäistetään
tiedonkeruuprosessien vaiheita ja edistetään tiedonkeruuta automaattisesti suoraan yritysten tietojär-
jestelmistä.

Samanaikaisesti EU-tasolla on käynnistynyt Euroopan yritys- ja kauppatilastojen uudenaikaistamis-
ohjelma (Modernisation of European Enterprise and Trade Statistics, MEETS). MEETS-ohjelman
prioriteetteina ovat mm. yritysten hallinnollisen taakan vähentäminen ja hallinnollisten aineistojen
käytön lisääminen ja siitä on mahdollista saada rahoitusta kansallisten hankkeiden toteutukseen.
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Tilastoinnin osalta Tilastokeskus on jo käynnistänyt hallinnollisten kustannusten ja niiden mahdol-
listen vähennystoimien kartoituksen. Selvitys tosin koskee vain kustannuksia, jotka aiheutuvat tilas-
toinnin edellyttämästä tiedonantovelvollisuudesta Tilastokeskukselle, noin 1/3. Muiden viranomais-
ten aiheuttamien kustannusten osuus on noin 2/3.

Vuosien 2008 ja 2009 aikana Tilastokeskus selvittää tiedonantajien tilastokyselyihin vastaamiseen
käyttämää aikaa sekä kokemuksia lomakkeista ja niiden täyttämisestä. Lisäksi lomakkeella on ky-
symyksiä ohjeista ja muusta täyttämistä helpottavasta materiaalista. Tiedonantaja voi myös antaa
palautetta tiedonkeruun toteuttamisesta. Käytännössä selvitys tehdään eri tiedonkeruiden yhteydessä
lisälomakkeella, johon odotetaan yhteensä noin 10 000 vastausta. Vastaava selvitys on toteutettu
Tullihallituksen Intrastat-tiedonkeruussa. Tulokset selvityksestä valmistuvat vuoden 2009 aikana.
Ulkomaankauppaa harjoittavien yritysten suurin tiedonantorasitus aiheutuu Intrastat-tiedon keruus-
ta. Sitä on kuitenkin vaikea keventää, koska Suomi noudattaa jo nykyisin EU:n minimiotoskokoa.

Tilastojen laadintaa ohjaavan kansallisen tilastolain lisäksi viranomaiset soveltavat tilastoja laaties-
saan EU:n tilastosäädöksiä, joita on voimassa kaikkiaan 250 kappaletta. Yleisimmin tilastosäädök-
set ovat neuvoston asetuksia ja nykyisin neuvoston ja parlamentin asetuksia, joita täydennetään ko-
mission asetuksilla. Ne koskevat EU-maiden tilastojen yhdenmukaistamista ja asettavat yksityis-
kohtaisia vaatimuksia kaikkien EU-maiden tilastovirastoille. Tilastolain määrittämää toimintapoli-
tiikkaa sovelletaan sekä tietojen antajiin että käyttäjiin. Laissa säädetään mm. tiedonkeruusta, tieto-
jen käsittelystä ja tiedonantovelvollisuudesta.

4.1.2.3 Tullilainsäädäntö

EU:n tasolla tullihallinnossa on meneillään kansalliset rajat ylittäviä lainsäädäntöhankkeita, joilla
tulee olemaan yritysten asiointia sekä tiedonantovelvollisuutta huomattavasti helpottavia vaikutuk-
sia. Euroopan unionin tullikoodeksi on tullut voimaan 24.6.2008 ja sen toimeenpanoon liittyvää uu-
distettu soveltamisasetus saataneen viimeistellyksi koodeksikomiteassa loppuvuodesta 2009. Tämä
merkitsee sitä, että se voi tulla voimaan aikaisintaan vuonna 2010. Tulevaisuudessa keskitetyn tul-
lauksen, yhden yhteyspisteen periaatteen sekä niin sanotun yhden luukun periaatteen toteuttaminen
helpottavat asiakkaiden asiointia tulliviranomaisen kanssa. Lisäksi yhteisön uudistettuun tullilain-
säädäntöön sisältyvän keskitetyn palvelupisteen periaatteen (one stop shop) mukaan yritykset voivat
jättää sähköiset tulli-ilmoitukset yhden sähköisen yhteyspisteen kautta siitä riippumatta, missä tul-
limenettelyt toteutetaan.

4.2 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

4.2.1 Maatalous

Maa- ja metsätalousministeriö asetti 18.6.2007 selvitysmiehen, jonka tehtävänä oli kartoittaa maata-
louden tuki- ja valvontajärjestelmään liittyviä ongelmia ja tehdä ehdotuksia siitä miten järjestelmiä
voitaisiin kehittää yksinkertaisempaan suuntaan. Selvitysmies antoi raportissaan 21.12.2007 suosi-
tuksia liittyen lainsäädännön, hakuprosessin, valvonnan ja sähköisen asioinnin kehittämiseen.

Näiden suositusten käsittelemiseksi ja toteuttamiseksi maa- ja metsätalousministeriö asetti
29.2.2008 työryhmän, jonka tuli tehdä esitykset selvitysmiehen raportissaan esille tuomien epäkoh-
tien korjaamiseksi ja tuki- ja valvontajärjestelmien kehittämiseksi ja niihin liittyvän byrokratian
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purkamiseksi. Vuonna 2009 toteutettavaksi tarkoitetut muutokset tuli esittää syyskuun 2008 alkuun
mennessä. Työryhmän tulee saada työnsä valmiiksi 31.12.2008 mennessä.

Työryhmä on käsitellyt toimeksiantonsa mukaisesti kevään ja kesän 2008 aikana tarkemmin niitä
selvitysmiehen tekemiä ehdotuksia, joiden toteuttamistoimenpiteisiin on jo ryhdytty tai ryhdytään
vuosien 2008 tai 2009 aikana. Tällaisia toimenpiteitä ovat sähköinen tukihaku ja siihen liittyvät
neuvontapalvelut, hakuoppaan ja tukihakemuslomakkeiden kehittäminen, maataloushallinnon rekis-
tereiden yhteiskäyttö, valvontojen ja valvontapöytäkirjojen kehittäminen sekä eräät tilusjärjestelyi-
hin, karttapalveluun ja lainsäädännön sähköiseen saatavuuteen liittyvät kysymykset. Muut selvitys-
miehen ehdottamat toimenpiteet käsitellään vuoden 2008 loppuun mennessä. Työryhmä pitää erityi-
sen tärkeänä sähköiseen asiointiin liittyviä kehittämistoimia.

Merkittävimmät tiedonantovelvoitteet

Maataloustukijärjestelmään liittyy kokonaisuutena paljon erilaisia tiedonantovelvoitteita. Seuraa-
vassa on listattu merkittävimmät maatalousyrittäjien ilmoitus- ja tiedonantovelvoitteet ja arviot sii-
tä, kuinka montaa tilaa ne koskevat.

Tukihakemukset (noin 68 000 viljelijää)
• tuet saadakseen viljelijän on palautettava hakemus määräajan puitteissa
• pääosa tuista haetaan keväällä (useita lomakkeita; paljon tietoa, mm. tilan perustiedot, tiedot

eläimistä ja peltolohkoista)
• joitain tukia haetaan erillisillä hakemuksilla eri vaiheissa vuotta.

Tuotantoeläinten rekisteröinti-ilmoitukset
• eläinten syntymät, kuolemat, ostot, myynnit ja siirrot on ilmoitettava määräajassa viran-

omaisten ylläpitämiin rekistereihin (eri eläinlajeilla hieman erilaisia velvoitteita)
• esimerkiksi naudoilla ilmoitettavia tietoja ovat mm. syntymäaika, sukupuoli, rotu, ostopäivä

ja myyntipäivä
• nautatiloja noin 18 000
• sikatiloja noin 4000
• lammas- ja vuohitiloja noin 2500
• hevostiloja ei rekisteröity.

4.2.2 Elintarviketurvallisuus ja laatu

Maa- ja metsätalousministerin aloitteesta maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveys-
osasto toteutti keväällä 2008 avoimen internet-kyselyn, jossa pyydettiin ehdotuksia elintarvikealan
byrokratian vähentämiseksi. Vastauksia saatiin 63 kappaletta, joista enemmistö koski pienten elin-
tarvikealan toimijoiden ongelmia elintarvikeyrityksiä koskevan lainsäädännön vaatimusten toteut-
tamisessa. Ehdotukset koskivat sekä elintarvikelainsäädännön yksittäisiä vaatimuksia että lainsää-
dännön toimeenpanoa eli valvontaa.

Kyselyn jatkotoimena maa- ja metsätalousministeriö on asettanut hankkeen, jossa selvitetään pien-
ten ja keskisuurten yritysten kokemia elintarvikelainsäädännön ja – valvonnan ongelmia. Hanketta
ohjaa elintarvikealan pk-yrittäjistä koostuva työryhmä. Hankkeen tulee vuoden 2008 loppuun men-
nessä tehdä ehdotukset tärkeimmistä kehittämiskohteista.
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Yleisesti ottaen maa- ja metsätalousministeriön elintarvike- ja terveysosastolla on se käsitys, että
elintarvikealalla eri tiedonantovelvoitteista koetun rasitteen suuruus on kääntäen verrannollinen yri-
tyksen kokoon. Alan pienemmillä yrityksillä ei ilmeisesti ole resursseja elintarvikeprosessien riski-
analyysin laatimiseen siinä määrin, että elintarvikevalvonnan tarvitsemat tiedot syntyisivät yrityk-
sen sisäisen laadunhallinnan ohessa, vaan kyseisiä tietoja ja tallenteita on kerättävä erillisenä, jopa
ulkoistettuna prosessina. Vastaavasti isojen elintarvikeyritysten kohdalla riskianalyysi on osa tuo-
temerkkien kilpailustrategiaa, eikä elintarviketurvallisuutta koskevia viranomaistiedonantoja koeta
siinä tilanteessa rasitteeksi, vaan pikemminkin ylimääräisenä järjestelmäauditointina.

Elintarvikevalvontaviranomaiset ovat yhteisölainsäädännön mukaisesti kannustaneet elintarvikealan
toimijoita luomaan nk. hyvän hygieniakäytännön ohjeita. Nämä ovat toimialojen itselleen kirjoitta-
mia oppaita, joissa kerrotaan pienyrittäjille helposti ymmärrettävällä tavalla niistä elintarvikelain-
säädännön vaatimuksista, joita heidän on elintarviketurvallisuuden varmistamiseksi noudatettava.
Oppaita on tähän mennessä valmistunut 10 kpl, ja pelisäännöt niiden viralliseksi tunnustamiseksi
ovat kehitteillä Elintarviketurvallisuusvirastossa (Evira). Tarkoitus on, että elintarvikehuoneiston
omavalvontasuunnitelman hyväksyminen kävisi sujuvammin niiden toimijoiden kohdalla, jossa
suunnitelma pohjautuu toimialan hygieniaohjeeseen.

Lisäksi maa- ja metsätalousministeriö on käynnistänyt selvityshankkeen lihantarkastusjärjestelmän
uudistamistarpeista. Hankkeessa selvitetään erityisesti mahdollisuuksia pienteurastamojen lihantar-
kastusmenettelyjen ja kustannusten keventämiseksi.

Elintarvikelainsäädäntötehtävien keskittäminen maa- ja metsätalousministeriöön, elintarvikelain
voimaantulo sekä uuden elintarviketurvallisuuskeskusviranomaisen Eviran luominen ovat kaikki
omalta osaltaan vahvistaneet ”yhden luukun periaatetta” elintarvikealan toimijoiden ja elintarvike-
valvonnasta vastaavien viranomaisten välillä.

Merkittävimmät tiedonantovelvoitteet

Elintarviketurvallisuuteen liittyviä keskeisiä tiedonantovelvoitteita ovat seuraavat:

Omavalvontakirjanpito (koskee kaikkia elintarvikehuoneistoja, n. 45 000 kpl)

• oltava aina ajan tasalla (saa nykyään olla sähköisessä muodossa); sisältäen:
- omavalvonnan seurannan ja todentamisen tallenteet (päivittäistä)
- poikkeamaraportit (tarvittaessa, keskimäärin viikoittain)

Elintarvikehuoneiston hyväksymishakemus/ilmoittaminen (koskee kaikkia elintarvikehuoneis-
toja, n. 45 000 kpl)

• toimintaa aloitettaessa tai sen olennaisesti muuttuessa; sisältäen:
- omavalvontasuunnitelma, sisältäen kirjalliset työohjeet ja seurantalomakkeet
- toiminnan muut perustiedot (10 kohtaa), ks. VNa 321/2006 1 §

Alkutuotannon omavalvonnan kuvaus (alkutuotantopaikkoja n. 70 000 kpl)

• aina oltava ajan tasalla, ei kuitenkaan edellytä aktiivista kriittisten prosessikohtien seu-
rantaa ja todentamista
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Elintarvikkeiden tuotekohtaiset tiedonantovelvoitteet

• perustuvat yhteisölainsäädännön vaatimuksiin. Tällaisia ovat lupahakemukset, jotka
toimitetaan suoraan komissiolle: elintarvikeparanteet, kasvinsuojeluaineet, pakkausmate-
riaalit. Muuntogeenisten elintarvikkeiden- ja terveysväitehakemusten osalta Evira koko-
aa toimijoiden lähettämä materiaali komissiolle edelleen lähetettäväksi. Uuselintarvik-
keiden osalta Evira kokoaa materiaalin uuselintarvikelautakunnalle, asetuksessa vaaditun
ensiarvion tekemiseksi. Erityisruokavaliovalmisteilmoitukset tehdään Eviraan.

• Suomessa ravitsemuksellista riskianalyysiä varten tarvittava tieto kerätään Eviras-
sa täydentämis- ja ravintolisäilmoituksina.

4.2.3 Maatalous- ja elintarvikealan tilastointi

Maatalouden, maaseudun ja elintarviketalouden tilastoviranomaisena toimiva Maa- ja metsätalous-
ministeriön tietopalvelukeskus (Tike) on yksi Suomen neljästä tilastoviranomaisesta. Toimintaa oh-
jaavan tilastolain mukaan tilastoviranomainen on velvollinen hyödyntämään rekistereissä jo ole-
massa olevaa tietoa. Keväällä 2007 maa- ja metsätalousministeriö asetti yhdessä Tilastokeskuksen
kanssa "maa- ja metsätalousministeriön tehtäväalueen tilastotoimien yhteistyöryhmän", jonka ta-
voitteena on yhteistyön kehittäminen ja linjausten tekeminen maa- ja metsätalousministeriön tehtä-
väalueen tilastotoiminnassa. Yhteistyöryhmän kuudesta jaostosta erityisesti rekisterijaosto pyrkii
edistämään rekistereiden yhteiskäyttöisyyttä.

Vuonna 2008 Tike siirtyi hyödyntämään lammas- ja vuohirekisterin tietoja tilastoinnissa ja luopui
omasta tiedonkeruusta. Seuraavaksi, vuosina 2009 - 2010 yleiseen eläinrekisteriin liitettävien he-
vosrekisterin ja sikarekisterin uudistusprojektien myötä Tiken suoran tiedonkeruun tarpeet pienevät
myös näiden tietojen osalta.

Tike kehittää otantamenetelmiään vähentääkseen tiedonkeruurasitetta. Maatilatutkimuksissa ja sato-
tiedusteluissa pyritään tilakiertoon, jotta tiedonkeruut eivät vuosittain kohdistuisi samoille maati-
loille. Myös muiden tiedonkeruiden otoksia uudistetaan mm. alarajoja tarkentamalla.

Tike käyttöönottaa vaihtoehtoisia tiedonluovutusmuotoja. Syksyllä 2008 toteutettiin ensimmäinen
sähköinen tiedonkeruu Suomen kaikille puutarhayrityksille. Sähköinen tiedonkeruu pyritään käyt-
töönottamaan kaikissa maatiloihin kohdistuvissa kyselyissä vuoteen 2013 mennessä. Suurin tavoite
on sähköistää vuonna 2010 kaikille Suomen aktiivitiloille toteutettava maatalouslaskenta. Käyttäjä-
lähtöisesti suunniteltujen verkkokyselyiden avulla pyritään helpottamaan tiedonluovutusta. Perintei-
set tiedonkeruumuodot tulevat säilymään vaihtoehtoina sähköisten kyselyiden rinnalla.

Tike seuraa aktiivisesti Tilastokeskuksen ja Tullin työtä vastaustaakan mittaamiseksi. Tike on val-
mis käynnistämään vastaustaakan mittaamisen kun kehitetty malli on valmis.

4.3 Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala

Yleisellä tasolla voidaan todeta, että suuri osa liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan tiedon-
antovelvoitteista pohjautuu EU-lainsäädäntöön tai kansainvälisiin sopimuksiin ja olevan näin ollen
tärkeitä näiden kansalliseksi voimaansaattamiseksi.
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Suunnitteilla on liikennehallinnon virastouudistus, jossa nykyiset väylävirastot (Merenkulkulaitos,
Ratahallintokeskus ja Tiehallinto) yhdistettäisiin yhdeksi virastoksi ja liikenteen turvallisuusviran-
omaiset (Ilmailuhallinto, Ajoneuvohallintokeskus ja Merenkulkulaitoksen meriturvallisuustoiminto)
yhdistettäisiin niin ikään yhdeksi virastoksi. Uusien virastojen muodostamisen keskeisenä tavoit-
teena on koota nykyiset virastot suuremmiksi kokonaisuuksiksi hallinnon selkeyttämiseksi ja voi-
mavarojen käytön tehostamiseksi. Toteutuessaan uudistus voisi osaltaan selkeyttää yritysten viran-
omaisasiointia

4.3.1 Tavara- ja henkilöliikenne

Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan lainsäädännössä on etenkin tavara- ja henkilöliiken-
teen osalta säädetty lukuisista lupavelvoitteista. On kuitenkin todettava, että ne perustuvat suurelta
osin yhteisölainsäädäntöön ja kansainvälisiin sopimuksiin. Lupavelvoitteiden taustalla ovat usein
liikenneturvallisuusnäkökohdat.

Esimerkki tavaraliikenteen pakollisesta luvasta on liikennelupa. Luvasta ja sen saamisen edellytyk-
sistä säädetään kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä annetussa laissa (693/2006), joka pohjautuu
ns. ammattiinpääsydirektiiviin 98/76/EY. Henkilönkuljetuksiin liittyviä lupia puolestaan ovat jouk-
koliikennelupa ja tarveharkintainen linjaliikennelupa. Ammattiinpääsydirektiivi on myös näiden
taustalla. Kansallisesti niistä säädetään laissa luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä (343/1991).

4.3.2 Merenkulku

Merenkulun lainsäädäntö sisältää varsin paljon muun muassa erilaisia asiakirjojen säilyttämisvel-
voitteita. Näistä osa saattaa olla päällekkäisiä ja osin vanhentuneitakin. Liikenne- ja viestintäminis-
teriön asettama työryhmä pohtii parhaillaan alusturvallisuuslainsäädännön kokonaisuudistusta, jon-
ka tarkoituksena on tehdä lainsäädännöstä kaikilta osin perustuslain vaatimukset täyttävä ja lakitek-
nisesti asianmukainen. Merilain perusteella annettua alemmanasteista ja vanhaa säätelyä on tarkoi-
tus nostaa lain tasolle. Tämän työn yhteydessä mahdolliset tarpeettomat tiedonantovelvoitteet otet-
taneen huomioon. Alusturvallisuuslainsäädännön uudistusta miettivän työryhmän määräaika päättyy
vuoden 2009 maaliskuussa.

4.3.3 Viestintälainsäädäntö

Viestintälainsäädäntö sisältää jonkin verran valvontaviranomaisten tiedonsaantioikeuksia koskevia
säännöksiä. Myös näiden taustalla on yhteisölainsäädäntöä. Viestintäviranomaisten tehtävänä on
varmistaa viestintäyhteyksien ja -palveluiden monipuolisuus, toimivuus ja turvallisuus sekä edistää
tietoyhteiskunnan kehitystä. Tiedonsaantioikeus mahdollistaa osaltaan näiden tehtävien suorittami-
sen. Viestintäalan lainsäädäntö on kauttaaltaan suhteellisen tuoretta, joten vanhentuneita tiedonan-
tovelvoitteita ei ole.
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4.4 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalle kuuluvat yritysten hallinnollisen taakan vähentämisen
ohjausryhmän ns. prioriteettialueiksi arvioimista lainsäädäntöaloista 1) taloushallinnon lainsäädäntö
(kirjanpito- ja tilintarkastussääntely) ja 2) työnantajana toimimisen tiedonantovelvoitteet. Jälkim-
mäisen alueen tiedonantovelvoitteista osa kuuluu sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle, jota
käsitellään luvussa 4.5.

4.4.1 Taloushallinnon raportointi

Suomen kirjanpitosääntelyssä on kolmen viime vuosikymmenen aikana muotoutunut perinne yhte-
näissääntelystä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yhteisömuodosta, toiminnan tarkoituksesta ja
talousyksikön koosta riippumatta kaikki kirjanpitovelvolliset noudattavat kirjanpitolakia, joka on si-
sällöltään kaikille yhtäläinen. Poikkeuksena pääsäännöstä laki tunnistaa ammatinharjoittajille mah-
dollisuuden yhdenkertaiseen kirjanpitoon.

Euroopan Unionissa on viime vuosina ryhdytty keventämään yritysten hallinnollista taakkaa ja siten
pyrkiä parantamaan niiden kilpailukykyä. Keventämiskeinoja on kohdistettu erityisesti pieniin ja
keskisuuriin yrityksiin, joiden hallintotaakka on suhteellisesti tarkasteltuna raskain. Tähän liittyen
Euroopan komissio antoi heinäkuussa 2007 yksinkertaistamistiedonannon, jossa eräänä keskeisenä
keventämistoimena on ehdotettu mikroyritysten vapauttamista tilinpäätösdirektiivien soveltamises-
ta. Käytännössä ehdotus jättäisi jäsenvaltioiden vapaaseen harkintaan, millaisia kirjanpito- ja tilin-
päätöskäytänteitä mikroyrityksiin sovelletaan.

Komission ehdotus on herättänyt sekä myönteisiä että kielteisiä mielipiteitä jäsenvaltioiden piirissä.
Ennakkotietojen mukaan komissio tulee vuoden 2009 kuluessa esittämään jäsenvaltioille mahdolli-
suutta olla soveltamatta tilinpäätösdirektiivejä mikroyrityksiin. Pääperusteena on, että kyseessä on
jäsenvaltio-optio, eikä sitä ole välttämätöntä hyödyntää. Ehdotuksen mukaan mikroyritys on yritys,
jolla ylittyy enintään yksi seuraavista kriteereistä: tase 500 000 euroa, liikevaihto 1 000 000 euroa ja
henkilöstö 10 henkeä.

Taloudellisen tiedon luotettavuus on tarpeen kaikenkokoisissa yrityksissä ja siten on tärkeää, että
tiedonantovelvoitteiden vähentämisestä syntyviä säästöjä tarkastellaan myös suhteessa talousrikos-
ten ja harmaan talouden kansantaloudelle aiheuttamiin ongelmiin.

Suomessa on pantu täytäntöön tilinpäätösdirektiivien (neljäs yhtiöoikeudellinen direktiivi yhtiö-
muodoltaan tietynlaisten yhtiöiden tilinpäätöksistä 78/660/ETY; seitsemäs yhtiöoikeudellinen di-
rektiivi konsolidoiduista tilinpäätöksistä 83/349/ETY) sallimat pienten yhtiöiden kirjanpidon helpo-
tuksia koskevat poikkeusäännökset tiivistettynä seuraavasti:

Pieni kirjanpitovelvollinen

Kirjanpitolain (KPL) 3 luvun 9 §:n 2 momentin mukaiset pienen kirjanpitovelvollisen raja-arvot
ovat seuraavat (direktiivirajat suluissa):
1) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto 7 300 000 (8 800 000) euroa;
2) taseen loppusumma 3 650 000 (4 400 000) euroa;
3) palveluksessa keskimäärin 50 (50) henkilöä.
Enintään yksi näistä rajoista saa ylittyä.
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Taseessa annettavia tietoja koskevat helpotukset

− mahdollisuus laatia lyhennetty tase (11 art.) otettu kirjanpitoasetuksen (KPA) 1:7 §:ään

Tuloslaskelmassa annettavia tietoja koskevat helpotukset

− mahdollisuus jättää erittelemättä tiettyjä tuloslaskelman eriä ja esittää erät yhteenlaskettuna erä-
nä ”bruttotulos” (27 art.) otettu KPA 1:1.4 §:ään ja KPA 1:2.4 §:ään. Asetuksen perustelujen
mukaan tämä mahdollisuus on haluttu antaa, koska tällöin yrityksen tuotteiden hinnoittelu ja
katteet eivät olisi kilpailijoiden ja muiden ulkopuolisten selvitettävissä.

− KPA:een otettu omat raja-arvot (tase 1 700 000 euroa, liikevaihto 3 400 000 euroa, henkilöstö
25; näistä enintään kaksi saa ylittyä) eikä 27 artiklan mukaisia rajoja,1 jotka ovat 11 artiklan ra-
joja korkeammat.

− KPA:n perustelujen mukaan ”tuloslaskelman merkityksestä johtuu, että lyhennetyn tuloslaskel-
man laatiminen sallittaisiin vain suhteellisen pienille yrityksille”.

Liitetietoja koskevat helpotukset

Direktiivin 44 artikla mahdollistaa liitetietojen laatimatta jättämisen tietyiltä osin. Liitetietoja kos-
kevat helpotukset on pääosin otettu kirjanpitoasetuksen 2 lukuun. Kirjanpitoasetukseen ei ole otettu
direktiivissä sallittua poikkeusmahdollisuutta (43(1)(9)art.) henkilöstön määrän ja henkilöstökulujen
liitetiedoista. Kirjanpitoasetukseen ei myöskään ole otettu direktiivin mahdollisuutta taseen ulko-
puolisten sitoumusten ilmoittamatta jättämisestä (43(1)(7) art.). Asetukseen on otettu direktiivin sal-
lima poikkeus käyttöomaisuuden ja muiden pitkävaikutteisten sijoitusten erittelemisestä (15(3)(a)
art.) direktiiviä suppeampana, sillä poikkeusmahdollisuuden ulkopuolelle on rajattu arvonkorotuk-
set, joista tulee olla selvitys pienenkin kirjanpitovelvollisen liitetiedoissa.

Toimintakertomuksen laatimista koskevat helpotukset

− mahdollisuus jättää toimintakertomus laatimatta (46(3) art.) otettu KPL 3:1.4 §:ään.

Tilinpäätöksen julkistaminen

Direktiivin 47(2) artiklan sallimaa mahdollisuutta jättää tilinpäätöksestä julkistamatta tuloslaskelma
ei ole KPL 3:9.1 §:ssä ulotettu osakeyhtiöihin eikä direktiivin tarkoittamiin henkilöyhtiöihin2.

Suomalaisia pienyrityksiä ei ole haluttu asettaa kilpailullisesti muita eurooppalaisia huonompaan
asemaan. Tällä perusteella on sallittu tuloslaskelman laatiminen lyhennettynä edellä kuvatuin ta-
voin. Yhtiöt, jotka saavat laatia tilinpäätöksensä lyhennettynä, voivat myös julkistaa tilinpäätöksen-
sä tässä lyhennetyssä muodossa. Siten tilinpäätöksen laatimista koskevat helpotukset vaikuttavat
myös tilinpäätöksen julkistamiseen.

1 Tase 14 600 000 (12 500 000) euroa, liikevaihto 29 200 000 (25 000 000) henkilöstö 250 (suluissa ennen keväällä
2003 tehtyä direktiivimuutosta voimassa olleet rajat).
2 a) Ay tai ky, jonka vastuunalainen yhtiömies on oy sekä b) ay tai ky, jonka vastuunalainen yhtiömies on edellä maini-
tunlainen henkilöyhtiö. Lisäksi osuuskunnan, keskinäisen vakuutusyhtiön, ja vakuutusyhdistyksen on julkistettava tilin-
päätöstietonsa.
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Tilintarkastuskertomuksen julkistamatta jättämistä ei perustelujen mukaan pidetty tarkoituksenmu-
kaisena, koska sen avulla ulkopuolinen voi varmistaa, että tilinpäätös on laadittu lain ja hyvän kir-
janpitotavan mukaisesti.

Jatkotoimet

Mahdollisten direktiivimuutosten ennakoimiseksi ja Suomessa tarvittavien toimenpiteiden kartoit-
tamiseksi työ- ja elinkeinoministeriö on joulukuussa 2008 lähettänyt sidosryhmille lausuntopyyn-
nön taloushallinnon raportointia koskevan lainsäädännön kehitystarpeista.

Lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö on päättänyt vuoden 2009 aikana toteuttaa SCM-menetelmään
perustuvan mittauksen taloushallinnon raportoinnin yrityksille aiheuttamista hallinnollisista kustan-
nuksista. Selvityksessä arvioitaviksi tulevat kirjanpitolain ja – asetuksen sekä tilintarkastuslain tie-
donantovelvoitteiden kustannukset.

4.4.2 Työnantajana toimimiseen liittyvät tiedonantovelvoitteet

Työnantajana toimimisen velvoitteilla tarkoitetaan sellaisia työelämän säännöksistä yrityksille ai-
heutuvia velvoitteita, jotka edellyttävät työnantajalta ilmoitusvelvollisuutta joko yrityksen sisällä
(ml. työntekijöille tiedottaminen) tai yrityksestä ulospäin. Työnantajana toimimiseen liittyvistä vel-
voitteista osa aiheutuu työ- ja elinkeinoministeriön toimialaan kuuluvasta työlainsäädännöstä. Sosi-
aali- ja terveysministeriön hallinnonalan työnantajana toimimiseen liittyviä tiedonantovelvoitteita
käsitellään luvussa 4.5.

Tavoitteena on parantaa työympäristöä ja työolosuhteita sekä samanaikaisesti työelämän laatua ja
tuottavuutta, turvata ja ylläpitää työntekijän työkykyä, ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia,
ammattitauteja sekä muita työstä johtuvia fyysisen ja henkisen terveyden haittoja. Työlainsäädän-
nön lähtökohtana on työntekijän suojeluperiaate. Tämän vuoksi työlainsäädännössä on pakottavia
säännöksiä, joista ei voi sopimuksin poiketa työntekijän vahingoksi (esim. säännökset työsuhdetur-
vasta, määräaikaisen sopimuksen solmimisen edellytyksistä, yleissitovan työehtosopimuksen mää-
räysten noudattamisvelvollisuudesta ja palkanmaksuvelvollisuudesta työnteon estyessä työnantajas-
ta ja työntekijästä riippumattomasta syystä).

Työsuhdetta sääntelevä työlainsäädäntö

Työlainsäädäntö sääntelee työsuhteessa tehtävää työtä ja siinä työsopimuksen osapuolten oikeuksia
ja velvollisuuksia. Tiedonantovelvoitteista on säädetty mm. työsopimus-, työaika- ja vuosilomalais-
sa, yksityisyyden suojasta työelämässä annetussa laissa, nuorista työntekijöistä annetussa laissa, yh-
teistoimintalaissa, tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta annetussa laissa, palkkaturvalaissa ja
merityölainsäädännössä. Työlainsäädäntö velvoittaa työnantajan pitämään lait työpaikalla työnteki-
jöiden nähtävillä samoin kuin sovellettavan työehtosopimuksen, jonka mukaan määräytyvät vä-
himmäistyöehdot.

Työsopimuslaissa (55/2001) on useita työnantajia koskevia tiedonantovelvoitteita. Näitä on kirjalli-
sen työsopimuksen tai selvityksen antaminen työnteon keskeisistä ehdoista (esim. määräaikaisen
työsopimuksen kesto ja sen peruste, palkka ja muun vastikkeen määräytymisperuste), palkkalas-
kelman ja työtodistuksen antaminen. Lomautuksesta on annettava ennakkoselvitys ja kuultava työn-
tekijöitä sekä annettava lomautusilmoitus ja -todistus. Työsuhteen päättämismenettelyyn liittyen on
säädetty mm. työnantajan velvoite kuulla työntekijää ennen työsopimuksen irtisanomista tai purka-
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mista. Myös työntekijällä on velvollisuus kuulla työnantajaa ennen työsopimuksensa purkamista
purkamisen perusteista. Tarkoituksena on turvata päättämismenettelyn asianmukaisuus ja tehtävien
päätösten perustuminen oikeisiin tietoihin. Työsopimuslain vastaisesti työsuhteen päättämisestä
seuraavan vahingonkorvausvelvollisuuden vuoksi, päättämisperusteiden asianmukaisella selvittämi-
sellä on merkitystä työnantajan ja työntekijän oikeusturvan kannalta.

Työnantajan on toimitettava työsopimuksen irtisanominen kohtuullisen ajan kuluessa saatuaan tie-
don työntekijän henkilöön liittyvästä irtisanomisen perusteesta. Lisäksi työnantajan on selvitettävä
tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla irtisanottavalle irtisanomisen perusteet ja vaihtoehdot ja
vaikutukset sekä tällöin tiedotettava työntekijälle työllistymisohjelmasta ja työllistymisohjelma-
lisästä sekä työvoimatoimistolta saatavista työvoimapalveluista niin hyvissä ajoin kuin mahdollista.
Työsopimuslaissa säädettyä selvitysvelvollisuutta noudattavat ainoastaan pienemmät yritykset eli
ne, jotka eivät ole velvollisia noudattamaan yhteistoimintamenettelyä. Yrityksissä, joissa työskente-
lee säännöllisesti vähintään 20 henkilöä, noudatetaan yhteistoimintalaissa säädettyä menettelyä, jos-
sa tiedottamis- ja neuvotteluvelvoitteet ovat yksityiskohtaisemmat ja laajemmat lomautettaessa tai
irtisanottaessa henkilöstöä tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla.

Työvoimaviranomaisten tehtävästä kartoittaa tarvittavat työvoimapalvelut yhteistyössä työnantajan
ja henkilöstön edustajien kanssa säädetään julkisesta työvoimapalvelusta annetussa laissa. Jos irti-
sanominen kohdistuu useaan työntekijään, selvitys voidaan antaa työntekijöiden edustajalle tai jollei
tällaista ole valittu, työntekijöille yhteisesti. Työsopimuslaissa on säädetty ns. takaisinottovelvoit-
teesta tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla taikka saneerausmenettelyn yhteydessä irtisanottu-
jen osalta. Jos työnantaja tarvitsee työntekijöitä yhdeksän kuukauden aikana irtisanottujen työsuh-
teiden päättymisestä samoihin tai samankaltaisiin tehtäviin, on työtä tarjottava irtisanotuille työnte-
kijöille. Työnantajan on tiedusteltava oman toiminta-alueen työvoimatoimistosta, onko irtosanottuja
hakemassa töitä.

Työaikalaissa (605/1996) ja vuosilomalaissa (162/2005) on erilaisia tiedonantovelvoitteita, joiden
avulla pyritään varmistamaan työaikasuojelun toteuttaminen. Työnantajan on keskimääräistä työ-
aikajärjestelmää käytettäessä laadittava työntekijöiden kuulemisen jälkeen työajan tasoittumisjärjes-
telmä. Ennen vuosiloman ajankohdan määräämistä työnantajan on myös kuultava työntekijöitä sekä
selvitettävä työpaikan yleiset periaatteet lomien antamisessa säännöllisin väliajoin. Myönnetyt
poikkeusluvat, käytössä oleva tasoittumisjärjestelmä, työvuoroluettelo ja vuosilomalain nojalla teh-
dyt sopimukset on oltava työpaikalla nähtävillä ja työsuojeluviranomaisen saatavilla. Työvuoroluet-
telon laatiminen, työaika- ja vuosilomakirjanpidon pitäminen ja säilyttäminen sekä palkka- ja vuosi-
lomapalkkalaskelman antaminen ovat keskeiset työnantajalle hallinnollista taakkaa aiheuttavat vel-
voitteet työntekijöiden työaikasuojelun toteuttamisessa.

Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä edistää yri-
tysten välistä tasavertaista kilpailua ja työehtojen noudattamista. Laki velvoittaa yritykset varmis-
tamaan, että niiden kanssa vuokratyötä ja alihankintasopimuksia tekevät yritykset täyttävät omalta
osaltaan lakisääteiset velvoitteensa. Työnantajalla on velvollisuus hankkia tietyt selvitykset ennen
sopimuksen tekemistä vuokratyöstä tai alihankinnasta. Näitä ovat selvitykset alv-, työantaja- ja en-
nakkoperintärekisteristä, kaupparekisteriote, todistus verojen maksamisesta tai verovelkatodistus tai
selvitys maksusuunnitelmasta, todistus eläkevakuutuksen ottamisesta tai maksusopimus sekä selvi-
tys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta. Edellä mainittuja selvityksiä ei tarvitse pyytää, jos
tilaajalla on perusteltu syy luottaa siihen, että sopimusosapuoli täyttää lakisääteiset velvoitteensa.
Näin on, jos sopimusosapuoli on julkissektorin toimija (esim. valtio, kunta, kuntayhtymä tai valtion
liikelaitos) tai sopimusosapuolen toiminta on vakiintunut (eli kun yritys on tosiasiallisesti harjoitta-
nut liiketoimintaa vähintään kolme vuotta) tai tilaajan ja sopimusosapuolen sopimussuhdetta voi-



45

daan pitää vakiintuneena (edellyttää käytännössä vähintään kahden vuoden sopimussuhdetta). Tie-
dot on säilytettävä määräajan. Tilaajavastuulaissa ei vaikuteta sopimusoikeuteen. Selvitysvelvolli-
suuden laiminlyönnistä seuraamuksena on laiminlyöntimaksu.

Työelämän tietosuojalain mukaan henkilötietojen kerääminen työhön otettaessa ja työsuhteen aika-
na sekä teknisen valvonnan toteuttaminen kuuluvat yhteistoimintamenettelyn piiriin. Terveydentilaa
koskevia tietoja käsittelevät henkilöt on nimettävä tai määriteltävä tehtävät, joihin sisältyy näiden
tietojen käsittelyä. Yhteistoiminta- tai kuulemismenettelyn jälkeen kameravalvonnan alkamisesta ja
toteuttamisesta on tiedotettava työntekijöille. Sähköpostiviestien esille hakemisesta ja avaamisesta
on myös säännökset työelämän tietosuojalaissa.

Yhteistoimintalaissa on säädetty neuvottelu-, tiedottamis- ja ilmoittamisvelvoitteista, joihin liittyy
työnantajalle asetettuja menettelyvelvoitteita. Näillä turvataan yhteistoimintaneuvottelujen käymi-
nen ja henkilöstön tiedonsaantioikeudet ja vaikutusmahdollisuudet esim. työvoiman käyttöä vähen-
nettäessä ja liikkeen luovutuksen ja työntekijöihin vaikuttavien muutosten yhteydessä. Yhteistoi-
mintalakia sovelletaan yrityksessä, jossa työskentelee säännöllisesti vähintään 20 työntekijää.

Jatkotoimet

Työ- ja elinkeinoministeriö on päättänyt toteuttaa vuoden 2009 aikana SCM-mittausselvityksen
työnantajana toimimiseen liittyvien tiedonantovelvoitteiden yrityksille aiheuttamista hallinnollisista
kustannuksista. Selvityksen kohteeksi on valittu koko työlainsäädäntö. Työ- ja elinkeinoministeriön
toimialalle tästä alueesta kuuluu edellä kuvattu työlainsäädäntö. Sosiaali- ja terveysministeriön toi-
mialalle puolestaan kuuluvat työsuojelu, työntekijöiden sosiaaliturvan ja työterveyshuollon järjes-
täminen sekä työantajan velvollisuus edistää tasa-arvoa (luku 4.5.). Selvityksen kohteena eivät ole
ne työnantajana toimimisen tiedonantovelvoitteet, jotka liittyvät verotukseen.

4.4.3 Muu lainsäädäntö

Työ- ja elinkeinoministeriössä on kartoitettu julkista työvoimapalvelua koskevassa lainsäädännössä
olevat yritysten tiedonantovelvoitteet. Tällaisia velvoitteita liittyy muun muassa avoimen työpaikan
ilmoittamiseen sekä palkkatuen hakemus- ja maksatusmenettelyyn ja työttömyysturvaan. Ministeriö
arvioi jatkossa mahdollisuudet tällaisten velvoitteiden yksinkertaistamiseen.

Työ- ja elinkeinoministeriö kartoittaa lisäksi vuoden 2009 aikana oman hallinnonalansa lainsäädän-
töön liittyvät merkittävimmät yritysten hallinnollista taakkaa aiheuttavat tiedonantovelvoitteet ja tu-
lee sen pohjalta arvioimaan mahdollisuudet velvoitteiden yksinkertaistamiseen. Työ toteutetaan mi-
nisteriön osastojen ja yksiköiden sekä hallinnonalan yhteistyönä. Kartoituksen tulosten perusteella
päätetään tarvittavista jatkotoimenpiteistä ja mahdollisista lisäselvitystarpeista.

4.5 Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

4.5.1 Työnantajana toimimiseen liittyvät tiedonantovelvoitteet

Työnantajana toimimisen prioriteettialueesta sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle kuuluvat
työsuojelu-, sosiaalivakuutus-, työterveyshuolto- sekä tasa-arvolainsäädäntö. Työ- ja elinkeinomi-
nisteriön osalta aluetta on käsitelty luvussa 4.4.
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Vuoden 2009 aikana toteutettava työ- ja elinkeinoministeriön SCM-mittaus työnantajana toimimi-
seen liittyvien tiedonantovelvoitteiden yrityksille aiheuttamista hallinnollisista kustannuksista kos-
kee myös sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalaan kuuluvia tiedonantovelvoitteita. Mittauksen
kohteena oleva työsuojelulainsäädäntö sisältää 21 säädöstä ja yli 100 yksittäistä ilmoitusvelvolli-
suudeksi luokiteltua asiaa. Sosiaalivakuutuksen osalta mittauksessa on mukana 58 pykälään sisälty-
vää ilmoitus- tai maksuvelvollisuutta yhteensä kymmenestä säädöksestä. Lisäksi mittauksen piiriin
kuuluu työterveyshuoltolain kolmen pykälän sisältö sekä naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta
annetun lain ilmoitusvelvollisuudet.

Työsuojelu

Työsuojelulainsäädännön tavoitteena on työntekijöiden suojelu. Tavoitteena on myös parantaa työ-
ympäristöä ja työolosuhteita sekä samanaikaisesti työelämän laatua ja tuottavuutta, turvata ja ylläpi-
tää työntekijän työkykyä, ennalta ehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja sekä muita työstä
johtuvia fyysisen ja henkisen terveyden haittoja.

Työsuojelulainsäädännössä sääntelyn kohteena on työnteon turvallisuuteen ja työntekijöiden tervey-
teen liittyvät näkökohdat. Työnantajana toimimisen velvoitteilla tarkoitetaan tässä yhteydessä sel-
laisia työsuojelusäännöksistä työnantajalle aiheutuvia velvoitteita, jotka edellyttävät työnantajalta
ilmoitusvelvollisuutta joko yrityksen sisällä (ml. työntekijöille tiedottaminen) tai yrityksestä ulos-
päin. Työsuojelulainsäädännössä on tällaisia tiedonantovelvoitteita työturvallisuuslaissa ja sen no-
jalla annetuissa alemmanasteisissa säädöksissä ja työsuojelun valvonnasta ja työpaikan työsuojelu-
yhteistoiminnasta annetussa laissa (44/2006).

Valtaosiltaan hallinnollista taakkaa selvittävän mittauksen kohteeksi listatut velvollisuudet ovat työ-
suojelun ydinalueelle meneviä velvollisuuksia, kuten riskien arviointi tai yhteistoiminta työsuojelu-
asioissa. Modernissa työsuojelulainsäädännössä lähdetään siitä, että riskien hallinta, tiedottaminen
työpaikalla, henkilöstön osaaminen ja vuorovaikutus eivät ole hallinnollista taakkaa, vaan yritysten
menetystekijöitä. Viranomaiselle tehtäviä ilmoitusvelvollisuuksia tai asiakirjan laatimisvelvoitteita
on työsuojelulainsäädännössä erittäin vähän.

Sosiaali- ja terveysministeriön arvion mukaan työtapaturmien ja työperäisten sairauksien aiheutta-
mat kustannukset yhteiskunnalle olivat vuonna 2000 noin 2,9 miljardia euroa, jotka muodostivat
runsaat 2 % BKT:stä. Sairausryhmittäin tarkasteltuna suurimmat menetykset (yli kolmannes) aiheu-
tuivat tuki- ja liikuntaelinsairauksista. Kustannuslajeittain tarkasteltuna suurimmat menetykset ai-
heutuivat työkyvyttömyydestä. Tyypillisiä puutteellisten työolojen aiheuttamia kustannuksia (lisä-
kustannuksia) yrityksille ja muille organisaatioille ovat työtapaturma- ja sairauspoissaolojen kus-
tannukset. Yhden tapaturman kustannukset yritykselle voivat olla muutamasta sadasta eurosta noin
puoleen miljoonaan euroon riippuen seurauksista. Myös sairauspoissaolojen kustannukset voivat
vaihdella paljon tilanteesta riippuen.

Sosiaali- ja terveysministeriön arvion mukaan yrityksen menetys sairauspoissaolon takia on noin
200 euroa päivässä, ellei erityisiä välillisiä kustannuksia esiinny. Välilliset kustannukset voivat olla
suuria erityisesti pk-yrityksissä.

Henkilöstön hyvinvointi ja työolot laajasti ymmärrettynä ovat tärkeitä jokaisen organisaation tuot-
tavuuden, tuloksen ja kilpailukyvyn kannalta. Johtaminen, työilmapiiri ja henkiseen hyvinvointiin
liittyvät asiat ovat tällöin keskeisessä asemassa. Näille taloudellisille vaikutuksille ei tosin voida an-
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taa mitään yleispäteviä lukuarvoja. Moderni työelämän lainsäädäntö kattaa myös henkilöstön hy-
vinvointiin työssä liittyvät seikat.

Euroopan unionin perustamissopimukseen on kirjattu tavoitteeksi elin- ja työolojen kohentaminen.
Tavoitteen toteuttamiseksi yhteisö tukee jäsenvaltioiden toimintaa erityisesti työnympäristön paran-
tamiseksi ja työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojelemiseksi. Tässä tarkoituksessa neuvos-
to ja parlamentti ovat säätäneet lukuisia direktiivejä, joihin Suomen työntekijän suojelua koskeva
lainsäädäntö tällä hetkellä valtaosin perustuu.

Työterveyshuollon järjestäminen

Työnantajalla on lakisääteinen velvollisuus kustannuksellaan järjestää työntekijöilleen työterveys-
huolto. Työterveyshuoltolakiin (1383/2001) sisältyy säännökset työterveyshuoltoa koskevan sopi-
muksen tekemisestä ja yhteistoiminnasta työntekijöiden kanssa. Työnantaja voi järjestää työterve-
yshuollon palvelut hankkimalla tarvitsemansa työterveyshuoltopalvelut terveyskeskuksilta, järjes-
tämällä työterveyshuoltopalvelut itse tai yhdessä toisten työnantajien kanssa taikka hankkimalla
työterveyshuoltopalvelut muulta työterveyshuoltopalvelujen tuottamiseen oikeutetulta toimintayk-
siköltä tai henkilöltä.

Tasa-arvon edistäminen

Työnantajalle on säädetty velvollisuus edistä työelämässä sukupuolten tasa-arvoa ja vähintään 30
työntekijän työnantajan on yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa laadittava tasa-
arvosuunnitelma. Työnantajalle on myös säädetty velvollisuus antaa selvityksiä menettelystään tie-
tyissä tilanteissa työntekijälle tai työnhakijalle. Myös tasa-arvoviranomaisilla on oikeus saada työn-
antajilta tietoja.

Työntekijöiden sosiaalivakuutusturva

Sosiaalivakuutuslainsäädännön päämääränä on turvata toimeentuloa työttömyyden, sairauden, työ-
kyvyttömyyden ja vanhuuden aikana sekä lapsen syntymän ja huoltajan menetyksen perusteella.
Tiedonantovelvoitteita sisältyy muun muassa eläkelainsäädäntöön, tapaturma- ja sairausvakuutusla-
kiin. Työnantaja on velvollinen järjestämään työntekijöilleen eläketurvan ottamalla työeläkevakuu-
tuksen ja tapaturmavakuutuksen. Työnantaja osallistuu kansaneläkejärjestelmän sekä työttömyys- ja
sairausvakuutusjärjestelmän kustannuksiin. Vakuutusten ottamiseen ja hoitamiseen liittyy tiedonan-
to- ja vakuutusmaksuvelvoitteita sekä velvollisuuksia tietojen antamiseen etuuden myöntäjän käsi-
tellessä työnantajan palveluksessa olleen työntekijän etuusasiaa.

4.5.2 Muu lainsäädäntö

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialalla ilmoitusvelvollisuuksia sisältyy jossakin määrin muun
muassa terveydensuojelua koskevaan lainsäädäntöön, sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä
koskevaan lainsäädäntöön ja tartuntatautilakiin. Määrältään enemmän ilmoitusvelvollisuuksia sisäl-
tyy geenitekniikkalainsäädäntöön, kemikaalilainsäädäntöön ja säteilylainsäädäntöön. Näiltä osin
velvoitteet perustuivat pääosiltaan EU-lainsäädäntöön. Alkoholi- ja tupakkalainsäädäntöön sisältyy
erityisesti lupamenettelyä koskevia säännöksiä
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4.6 Ympäristöministeriön hallinnonala

Ympäristönsuojelu – ympäristöluvat

Ympäristöministeriö asetti syksyllä 2005 hankeen ympäristölupajärjestelmän ja -hallinnon tehosta-
miseksi sekä lupakäytäntöjen yhdenmukaistamiseksi. Hankkeen tuloksena muun muassa supistettai-
siin lupavelvollisten määrää nykyisestä ja lupamenettely korvattaisiin osin muilla hallinnollisesti
keveämmillä menettelyillä. Tavoitteena oli myös parantaa asiakaspalvelua käsittelyaikoja lyhentä-
mällä, lupamääräyksiä selkeyttämällä, lupien käsittelyä yhtenäistämällä ja sähköistä asiointia edis-
tämällä. Hanke kuului ympäristöhallinnon tuotavuusohjelmaan. Hankkeen toimikausi oli 1.12.2005-
31.12.2007.

Hankkeen lähtökohtana oli, että nykyistä lupakäsittelyä voidaan tehostaa ja yksinkertaistaa siten, et-
tä ympäristönsuojelun taso edelleen paranee, eikä osallistumisoikeuksia ja toiminnanharjoittajien
oikeusturvaa heikennetä. Tavoitteena oli myös saavuttaa sekä viranomaisten että toiminnanharjoit-
tajien osalta hallinnollisen taakan väheneminen. Samoin oli ajankohtaista arvioida uudelleen, olisi-
ko edelleen tarkoituksenmukaista ulottaa lupavelvollisuuden ala niin laajalle kuin ympäristönsuoje-
lulaki nykyisellään edellyttää. Myös viranomaisten toimivallanjakoa oli siten tarpeen käsitellä.

Hallinnollisen keventämisen tarkastelussa tehostamisen välineinä hankkeessa korostuivat erityisesti
normiohjauksen, rekisteröintimenettelyn lisäämisen ja sähköisen asioinnin kehittämisen merkitys.
Normiohjaus antaisi mahdollisuuden käyttää myös lupamenettelyä yksinkertaisempia menettelyjä.
Lupaharkintaa voitaisiin huomattavasti keventää ja näin myös nopeuttaa käsittelyaikoja. Lisäksi esi-
tettiin, että nykyisten lupa- ja rekisteröintimenettelyjen lisäksi selvitettäisiin mahdollisuus ottaa
käyttöön uusi hyväksymismenettely eli niin sanottu pikku-lupa. Tätä menettelyä voitaisiin soveltaa
erityisesti sellaisiin jäte- ja muihin toimintoihin, joissa EU:n ympäristölainsäädäntö edellyttää toi-
minnalle etukäteistä viranomaishyväksyntää, mutta ei täysimääräistä ympäristölupaa.

Hankkeen loppuraportissa todettiin, että luvan hakemista ja käsittelyä sekä päätöksen antamista kos-
kevien menettelyjen kehittämisellä ja tätä tukevan uuden sähköisen järjestelmän käyttöönotolla voi-
daan saavuttaa merkittäviä ajallisia ja sisällöllisiä parannuksia nykyiseen osin epäyhtenäiseen ja
pitkäkestoiseen lupakäsittelykäytäntöön verrattuna. Parannusten seurauksena mm. ympäristölupa-
päätösten muoto yhtenäistyisi, hakemusten käsittely nopeutuisi, asianosaisten tiedonsaanti paranisi
ja lupaprosessin kokonaisvaltainen hallinta tehostuisi. Järjestelmä mahdollistaisi myös toimialakoh-
taisesti asetettujen ympäristönsuojelun tavoitteiden saattamisen kaikkien toimijoiden tietoon sekä
lupaviranomaisen henkilöstöhallinnon kehittämisen.

Hanke koskee ympäristölupien kaikkein keskeisimpiä tekijöitä, jotka sisältyvät pääosin luvan ha-
kemiseen, päätöksen muotoamiseen ja sen antamiseen sekä päätökseen liittyviin raportointi-, tark-
kailu- ja selvitysvelvoitteisiin. Raportointi-, tarkkailu- ja selvitysvelvoitteet voivat muodostaa yri-
tykselle huomattavan hallinnollisen ja taloudellisen rasitteen. Ympäristölupavelvollisia laitoksia on
kokonaisuudessaan laskettu olevan noin 21 000 kappaletta.



49

Merkittävimmät tiedonantovelvoitteet

Merkittävimmät tiedonantovelvoitteet liittyvät ympäristölupaan ja yrityksille sen kautta tuleviin ra-
portointi- ja tarkkailuvelvoitteisiin. Raportointi- ja tarkkailu on yrityksissä jatkuvaa toimintaa. Ra-
portointi koetaan usein kaikkein suurimmaksi yrityksen hallinnolliseksi taakaksi. Pääsääntöisesti
raportointi tehdään valvontaviranomaiselle vuosittain. Lupaan voidaan määrätä myös selvitysvel-
voitteita, joilla halutaan selvittää esimerkiksi laitoksen käytöstä aiheutuvia täsmällisempiä ympäris-
tövaikutuksia.

Lupien hakeminen, muuttaminen ja tarkistaminen ovat kertaluonteisia tapahtumia. Niissä haitalli-
seksi on koettu lainvoimaisen luvan saamisen kesto ja se, että muutos- ja tarkistamishakemukset
ovat menettelyllisesti usein yhtä raskaita kuin uuden luvan hakeminen.

Tulokset

Ympäristölainsäädäntö perustuu nykyisin pääosin EU:sta tuleviin säädöksiin. Vaikka EU:ssa on
kiinnitetty huomiota hallinnollisen taakan vähentämisen tarpeeseen, tulevat monet yritysten hallin-
nolliseen taakkaan vaikuttavat säännökset edelleen suoraan EU-lainsäädännöstä. Kansallinen liik-
kumavara keventämisessä ja sen kehittämisessä jää täten rajoitetuksi.

Ympäristöministeriön edellä kuvatun vuosien 2005–2007 hankkeen tulosten pohjalta menettelyjen
keventäminen ja toimialakohtaisten normien jatkovalmistelu toteutetaan ensivaiheessa seuraavilla
toimialoilla: pienet energiantuotantoyksiköt, nestemäisten polttoaineiden jakeluasemat, murs-
kausasemat ja kivenlouhimot sekä asfalttiasemat. Suurin osa näistä toiminnoista siirtyy lupamenet-
telyä kevyempään rekisteröintimenettelyyn.

Ympäristöministeriö on vuonna 2008 asettanut jatkohankkeen, jossa valmistellaan toteuttamisen
kannalta keskeiset säädösmuutokset:

– laki YSL:n muuttamisesta (rekisteröintimenettely); syyskausi 2008
– VNA murskausasemat ja kivenlouhimot; alkuvuosi 2009
– VNA YSA:n muuttamisesta (lupakynnykset ja toimivallan jako); alkuvuosi 2009
– VNA:t alle 50 MW:n polttolaitoksista, jakeluasemista ja asfalttiasemista; alkuvuosi

2009
– laki YSL:n muuttamisesta (hyväksymismenettely); kevätkausi 2009.

Lisäksi eläinsuojia koskeva ympäristöministeriön ohje päivitetään ja nitraattiasetus uusitaan. Lisäksi
luodaan toimialakohtaiset hakemuslomakkeet täyttöohjeineen sekä varsinaisen luvan hakemista että
lupien tarkistamista varten. Näistä toimenpiteistä hyötyvät erityisesti pienten ja keskisuurten eläin-
suojien pitäjät.

Tietojärjestelmän kehittämistä jatketaan hankkeena, jonka keskeisenä tavoitteena on toteuttaa esite-
tyt järjestelmät ja järjestelmämuutokset sähköisen asioinnin parantamisessa. Lupamenettelyä tuke-
vaa sähköistä järjestelmää kehitetään ensimmäisessä vaiheessa ainoastaan valtion ympäristölupavi-
ranomaisen työkaluksi. Lupamenettelyä tukevasta järjestelmästä tulee mahdollisimman nopeasti
kehittää sekä valtion että kuntien ympäristölupaviranomaisille yksi yhteinen järjestelmä, jota ylläpi-
detään ja josta haetaan tietoa valtion ja kuntien omilla operatiivisilla järjestelmillä (esim. asiakas-,
rekisteri-, paikkatietojärjestelmät).

Keskeisenä tekijänä järjestelmässä on erityisesti luvan hakijalle ja valmistelijalle suunnattu ns. rat-
kaisupankki-tietokanta, joka sisältää mm. toimialakohtaisia lupamääräyksiä, niiden perusteluja,
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lainsäädäntöä sekä valitustuomioistuinten päätöksiä. Ratkaisupankin avulla myös lupaviranomaisen
johto voi seurata lupien sisältöä ja asettaa niille tavoitteita.

Lupamenettelyn nopeuttaminen ja tehostaminen edellyttää lupa- ja valvontaviranomaisen resurssien
käytön järjestelyä. Uusi järjestelmä antaisi mahdollisuuksia resurssien nykyistä joustavampaan
käyttöön. Tähän tulee luonnollisesti vaikuttamaan myös aluehallinnonuudistamista koskeva ALKU-
hanke ja uudet perustettavat virastot, joiden seurauksena nykyisin yhdessä toimineet lupa- ja val-
vontatoiminnot eriytetään.

Ympäristöhallinnon tilastojen mukaan tulevaisuudessa valtaosa lupaviranomaisissa vireille tulevista
hakemuksista koskee olemassa olevien lupien tarkistamista ja toiminnan olennaisia muutoksia. Tar-
kistamismenettelyn tehostamisesta lähetettiin lupaviranomaisille ympäristöministeriön kirje
(YM/25.9.2007).

Suurimmat vaikeudet uuden lainsäädännön soveltamisessa ovat ilmenneet pienissä kunnissa, joiden
lupatoimivaltaan kuuluvat yleensä pienet ja keskisuuret yritykset. Suomen ympäristökeskuksessa
onkin laadittu pienten ja keskisuurten yritysten lupakäsittelyä varten opas, joka on jaettu kuntien lu-
paviranomaisille. Tavoitteena on edelleen ollut lupakäsittelyn nopeuttaminen ja rationalisointi.

Lisäksi Suomen ympäristökeskuksessa on valmisteltu ja valmistellaan hakemus- ja lupapäätösmal-
leja lupien uusimis- ja tarkistamismenettelyjen yksinkertaistamiseksi. Näiden lisäksi on selvitetty
myös mahdollisuudet keventää jätelupien käsittelyä. Jätelupien osalta EU:n yhteisölainsäädäntö
asettaa kuitenkin keventämiselle hyvin ahtaat reunaehdot.

Lupajärjestelmää koskevat selvitykset ovat osoittaneet, että lupien selvitysvelvollisuuksia koskevis-
sa määräyksissä on epäyhtenäisyyttä. Luvat ovat voineet sisältää melko laajoja ja heikosti perustelu-
ja selvitysvelvollisuuksia. Näitä on tarkoitus koulutuksella ja ohjeistuksella täsmentää. Ympäristö-
ministeriön on myös tarkoitus selvittää, tarvitaanko asiassa säädösmuutoksia.

Ympäristöministeriön hankkeiden pääasiallisena tavoitteena on ollut viranomaisten toiminnan te-
hostaminen ja tuottavuussäästöjen aikaansaaminen. Kuitenkin koko ajan toimia suunniteltaessa kes-
keisenä pyrkimyksenä on ollut myös asiakaspalvelun parantaminen ja yrityksille lupajärjestelmästä
koituvan hallinnollisen taakan keventäminen. Parantamalla lupien laatua, ottamalla käyttöön luvista
keveämpiä menettelyjä sekä erityisesti kehittämällä lupien sähköistä käsittelyä on pyritty helpotta-
maan lupahakemusten tekoa, lyhentämään käsittelyaikoja, vähentämään muutoksenhakuja ja lisää-
mään päätösten ennakoitavuutta. Yrityksille koituvia säästöjä ei kuitenkaan ole pystytty toistaiseksi
yksityiskohtaisesti arvioimaan.

4.7 Sähköisen asioinnin kehittäminen

4.7.1 Yleistä

Tässä luvussa käydään läpi yritysten hallinnollisen taakan keventämisen näkökulmasta keskeiset
sähköiseen asiointiin liittyvät valtionhallinnon kehityshankkeet sekä yksittäiset käytössä tai kehit-
teillä olevat sähköisen asioinnin palvelut.
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Yritysten hallinnollisen taakan vähentämisen ohjausryhmä on todennut, että yritysten sähköisen vi-
ranomaisasioinnin tulisi olla kaikkia hallinnonaloja koskeva horisontaalinen prioriteettialue. Säh-
köisen asioinnin kehittämisellä voidaan Suomessa arvioida olevan keskeinen rooli hankkeen tavoit-
teiden toteuttamisessa. Samalla kun valtionhallinnon sähköisiä palveluja kehitetään hallinnon te-
hokkuuden sekä kansalaisten ja yritysten asiakaspalvelua edistämiseksi, myös yritysten hallinnolli-
nen taakka vähenee.

Sähköisen asioinnin mahdollisuuksien lisääminen on yksi keskeisimmistä keinoista keventää yritys-
ten hallinnollista taakkaa. Parhaimmillaan sähköiset asiointipalvelut nopeuttavat, helpottavat ja te-
hostavat yritysten raportointi-, ilmoitus- ja tiedonantovelvoitteiden täyttämistä säästäen samalla kus-
tannuksia sekä yrityksiltä että julkishallinnolta. Sähköinen asiointi mahdollistaa parhaimmillaan
myös sen, että sama tieto tarvitsee toimittaa viranomaiselle ainoastaan yhden kerran.

Suomea on pitkään pidetty edelläkävijämaana tietoyhteiskuntakehityksessä. Viime vuosina tehdyis-
sä kansainvälisissä vertailuissa Suomen sijoitukset ovat kuitenkin heikentyneet erityisesti sähköisen
asioinnin osalta. YK:n vuonna 2008 julkaiseman vertailun mukaan Suomen valmiudet sähköiseen
hallintoon ovat selvästi huonommat kuin muilla Pohjoismailla.

Yhtenä syynä tähän tilanteeseen pidetään sitä, että aiemmin vertailuissa huonommin menestyneet
maat ovat kuroneet Suomen etumatkaa umpeen. Toisaalta Suomen sijoituksen putoamisen taustalla
nähdään Suomeen hallintoon liittyvät asiat, kuten sähköiseen asiointiin liittyvien konkreettisten ta-
voitteiden hajanaisuus, ohjauksen heikkous, pirstoutunut sähköisen asioinnin kehittämistyö ja pal-
velutarjonta sekä haasteet tiedon yhteiskäytössä ja tietojärjestelmien toimivuudessa. (Ks. esim. Jul-
kisen hallinnon ja julkisten palvelujen sähköisen asioinnin kehittämislinjaukset ja käyttöönotto-
suunnitelma 2009–2012 –hankkeen asettamispäätöksen taustamuistio 29.8.2008.) Myös Valtionta-
louden tarkastusvirasto on kannanotoissaan edellyttänyt vahvempaa ohjausta sähköisen hallinnon
kehittämiseen (Toiminnantarkastusraportit 161/2008 ja 158/2008).

Osana pääministeri Matti Vanhasen I hallituksen tietoyhteiskuntaohjelmaa laadittiin linjaukset val-
tionhallinnon IT-toiminnan konsernimaisesta ohjauksesta ja perustettiin valtiovarainministeriöön
valtion IT-toiminnan johtamisyksikkö (ValtIT). Tällä hetkellä ValtIT vastaa keskitetysti muun ohel-
la sähköisen asioinnin kehittämishankkeista koko valtionhallinnossa.

Vuoden 2009 alussa aloittaa toimintansa Valtion IT-palvelukeskus (VIP), joka toimii osana Valti-
onkonttoria ja vastaa valtion yhteisten tai yhtenäistettyjen IT-palvelujen tuotannon järjestämisestä.
Myös kuntien IT-toiminnan ohjaus on valtiovarainministeriön alaisuudessa (KuntaIT-yksikkö).

4.7.2 Valtiovarainministeriön yleiset kehityshankkeet

4.7.2.1 Sähköisen asioinnin kehittämislinjaukset (SADe-hanke)

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi asetti 29.8.2008 sähköisen asioinnin vauhdittamiseksi
hankkeen, jonka tehtävänä on laatia ehdotus julkisen hallinnon ja julkisten palveluiden sähköisen
asioinnin kehittämislinjauksiksi sekä käyttöönottosuunnitelmaksi vuosille 2009 - 2012. Kehittämis-
linjauksia koskevan ehdotuksen odotetaan valmistuvan tammikuun 2009 lopulla.
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Hankkeessa linjataan mm. kehitettävien sähköisten palveluiden priorisointia ja toimeenpanoa, säh-
köisen hallinnon yhteentoimivuuden ja yhteisten tukipalveluiden kehittämistä, kansalaisten sähköis-
tä osallistumista sekä julkisen hallinnon tietohallinnon ohjauksen keinovalikoimaa koskevia asioita.
Hankkeen aikana arvioidaan nykyisen sähköisen hallinnon ohjauksen lainsäädäntö ja tehdään ehdo-
tukset sen kehittämisestä. Sähköiseen asiointiin liittyvän priorisoinnin osalta yritetään löytää sellai-
sia palveluja, joiden toteuttaminen voitaisiin ohjata ohituskaistalle. Tällä tarkoitetaan palveluita,
jotka voisivat nopeasti tuottaa näkyvää tulosta jonkin asian hoitamiseen ja joilla on merkitystä säh-
köisten palvelujen käytön leviämiseksi.

Linjaukset ja siihen liittyvä käyttöönottosuunnitelma sekä lainsäädännön kokonaistarkasteluun liit-
tyvät asiakohdat käsitellään hallinnon ja aluekehityksen ministeriryhmässä (Halke) sekä tarvittaessa
valtioneuvostossa.

Hankkeessa tarkemmin määriteltävässä tavoitetilassa Suomessa on verkottunut julkinen hallinto,
jonka palvelut ovat monikanavaisesti saatavissa ja helposti löydettävissä kansalaisen elämäntilan-
netta ja yrityksen elinkaaren vaihetta tukevina. Kansalaiselle ja yritykselle julkinen hallinto näkyy
yhtenä ja yhtenäisenä kokonaisuutena.

4.7.2.2 ValtIT:n kehityshankkeet

Valtiovarainministeriön ValtIT:llä on vireillä useita sähköiseen asiointiin liittyviä kehityshankkeita,
ja sähköisen asioinnin kehittäminen on ValtIT:n keskeisiä painopistealueita. Asiakaslähtöiset säh-
köiset palvelut on yksi valtionhallinnon IT-strategian kehittämisohjelmista. Lähivuosien sähköisen
asioinnin kärkihankkeiksi on kehittämisohjelmassa nimetty tunnistamisen palvelut ja sähköisen asi-
oinnin alustaratkaisut sisältäen asiointitilin.

ValtIT:n keskeisestä roolista huolimatta vastuu yksittäisten sähköisten palvelujen kehittämisestä on
kuitenkin asianomaisella virastolla tai joissakin tapauksissa useammalla virastolla (esim. yritys- ja
yhteisötietojärjestelmä YTJ:ssä ovat mukana Verohallinto ja PRH).

Seuraavassa on arvioitu ValtIT:n (ja Valtion IT-palvelukeskuksen) sähköisen asioinnin palvelujen
kehittämisen merkitystä suhteessa yritysten hallinnollisen taakan vähentämiseen. Samalla on esitet-
ty myös ValtIT:n esittämät karkeat prosentuaaliset arviot kyseisten palvelujen avulla saavutettavista
hyödyistä yritysten hallinnollisen taakan kannalta. Itse palvelut on esitelty tarkemmin alla.

– Sähköisen asioinnin alusta: Alustan määrittelytyö aloitetaan vuoden 2009 alussa Valtion IT-
palvelukeskuksen toimesta ValtIT:n ohjauksessa. Alustan avulla uusia sähköisen asioinnin palveluja
voidaan kehittää nopeammin ja halvemmin. Palveluja voivat kehittää tarpeisiinsa yksittäiset viras-
tot, mutta myös yhteispalvelujen kehittäminen on mahdollista. Yritykset hyötyvät alustan kehittä-
misestä siten, että alustan avulla kehitettävät sähköiset palvelut mahdollistavat sekä nopeamman
asioinnin että myös viranomaisprosessin sähköistämisten kautta nopeamman päätöksenteon.

– Yritysten tunnistaminen: Verohallinnolla ja Kelalla on tuotannossa oleva yritysten tunnistamis-
järjestelmä KATSO. Hankintajuridisista syistä sitä ei voida tällä hetkellä tarjota koko julkishallin-
nolle, jonka vuoksi palvelu vaatii uudelleen kilpailuttamista tai vastaavan palvelun kehittämistä ko-
ko julkishallinnon käyttöön. Yritysten tunnistamisjärjestelmän hyödyt liittyvät siihen, että kun saa-
daan kehitettyä julkishallinnolle yhteinen yritystunnistus- ja valtuutuspalvelu, yritysten tunnistami-
nen ja valtuuksien tarkistaminen/antaminen helpottuu huomattavasti. Yritysten ja viranomaisten
manuaalinen työ näihin työvaiheisiin liittyen vähenee.
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– Asiointitili: Hankinta aloitetaan juridisten lisäselvitysten jälkeen 2008–2009 vaihteen tienoilla.
Hankkeen ohjausryhmä linjasi palvelua kehitettäväksi 1. vaiheessa kansalaisille (tuotannossa 2010)
ja 2. vaiheessa yrityksille (tuotannossa 2011). Asiointitilin avulla yritykset voivat helpommin löytää
julkishallinnon palvelut yhden luukun periaatteella ja saada päätökset tiedoksi helpommin ja nope-
ammin sähköisesti. Asiointia helpottaa myös se, että asiointitilille pääsee asioimaan ja lukemaan
päätöksiä ajasta ja paikasta riippumatta.

4.7.2.2.1 Sähköisen asioinnin alusta

Monilla julkishallinnon organisaatioilla on jo nykyisin käytössä erilaisia sähköisen asioinnin alusto-
ja (esimerkiksi Verohallinto ja Kela). Toisaalta useat organisaatiot ovat vasta aloittamassa sähköis-
ten asiointipalvelujen tarjoamista ja kaipaavat apua alustaratkaisujen kehittämiseen. Lisäksi jo ole-
massa olevia alustoja on tarpeen uusia ja kehittää edelleen.

Sähköisen asioinnin alusta -hanke on tarkoitus käynnistää ValtIT:n tilauksesta vuoden 2009 alussa
Valtion IT-palveluksessa. Tässä hankkeessa määritellään ja toteutetaan sähköisen asioinnin palvelu-
alusta julkishallinnon itsepalveluille. Palvelualusta sisältää julkishallinnon yhteisen järjestelmärat-
kaisun sekä tuotantoon tarvittavat toimintamallit, tuki- ja neuvontapalvelut sekä koulutuspalvelut.

Tavoitteena on, että Sähköisen asioinnin alusta -hankkeen määrittelemä ja toteuttama asiointialusta-
ratkaisu tarjoaa julkishallinnon sähköisten palvelujen kehittäjille valmiita palveluja, komponentteja
ja rajapintoja, joita voi hyödyntää palvelusovelluksen toteutuksessa joko sellaisenaan tai pienellä
kehitystyöllä. Palvelualustalle voidaan kehittää sekä yhteisiä että toimijakohtaisia palvelusovelluk-
sia. Jälkimmäisessä tapauksessa esim. viraston tai kunnan oma henkilöstö voi toteuttaa yksinkertai-
sia lomakepalveluita valmiiden lomakepohjien ja komponenttien avulla. Kaikki palvelualustan kehi-
tystyö ja siinä syntyvät toteutukset ovat palvelualustaa käyttävien organisaatioiden hyödynnettävis-
sä. Siten palvelualusta tarjoaa ratkaisut erityisesti useamman eri toimijan väliseen yhteistyöhön.

Sähköisen asioinnin alusta on keskeinen julkishallinnon sähköisen asioinnin ratkaisu, jonka avulla
viranomaiset voivat nopeammin ja kustannustehokkaammin kehittää sähköisiä asiointipalvelujaan.
Alusta tarjoaa palvelukeskeisen arkkitehtuurin periaatteiden mukaisesti perusinfrastruktuurin, joka
koostuu erilaisista yleiskäyttöisistä tukipalveluista/komponenteista, joiden avulla asiointipalveluja
rakennetaan ja ylläpidetään.

Alustan yleiskäyttöisiä komponentteja ovat mm.
• kansalaisten tunnistaminen ja maksaminen
• yritysten tunnistaminen ja maksaminen
• valtuutusten- ja suostumustenhallinta
• aikaleimapalvelut
• otteiden ja aikaleimojen validointi jne.

Tavoitteena on kehittää sähköisen asioinnin alusta niin, että se on ensimmäisten palvelujen osalta
tuotantokäytössä vuonna 2010–2011.
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4.7.2.2.2 Asiointitili

ValtIT:n Asiointitili-hankkeessa määritelty asiointitili on sähköisen tiedoksisaamisen ja -antamisen
turvallinen, luotettava ja yhdenmukainen ratkaisu julkishallinnon asiakkaille. Asiointitili tarjoaa
keskitetyn asiakaskohtaisen paikan, jossa kansalainen tai myöhemmin myös yritys voi:

• siirtymällä viranomaisen palveluun panna asiansa vireille
• vastaanottaa ja lähettää asiaan liittyviä aineistoja
• kysyä viranomaiselta
• seurata asioidensa käsittelyn etenemistä
• ylläpitää omia tavoitettavuustietojaan (sähköpostiosoite ja matkapuhelinnumero)

Asiointitili on liitettävissä jo olemassa oleviin sähköisiin asiointipalveluihin.

Asiointitilin vaatimusmäärittely on tällä hetkellä valmis. ValtIT:n on tarkoitus aloittaa asiointitilin
toteutuksen kilpailutus heti loppuvuodesta 2008, kun asiaan liittyvät juridiset selvitystyöt ja päätök-
set on tehty. Selvitykset liittyvät asiointitilin vastuuviranomaiseen, asiointitilin hankinta-, kustan-
nus- ja tuotantomalliin sekä asiointitilin asemaan (postilaatikon vertaisena) prosessuaalisena osoit-
teena. Asiointitilin toteutusvaihe pyritään aloittamaan keväällä 2009.

Asiointitilin lisäksi muutamissa kunnissa (mm. Oulu, Lahti) kehitetään asiointitilin joitakin toimin-
nallisuuksia muistuttavia kuntalais- ja kansalaistilejä.

Tavoitetila

Asiointitili on tuotannossa oleva julkishallinnon yhteinen viestintä- ja tiedoksiantamispalvelu säh-
köisessä asioinnissa. Se on yhden luukun periaatteen mukainen väylä viranomaispalveluihin. Asi-
ointitili on myös asiakkaan niin halutessa perinteisen postin korvaava tiedoksiantamiskanava (pro-
sessuaalinen osoite) sähköisessä viranomaistoiminnassa. Viranomaisen tekemät päätökset voidaan
näin toimittaa suoraan suostumuksen antaneiden asiakkaiden asiointitileille paperipostin sijaan. Pää-
tösten toimittamista ja näyttämistä asiakkaille helpottaa asiointitilin kanssa yhteen toimiva, mutta
siitä erillinen, viranomaiskohtainen päätösten lyhytaikaiseen säilytykseen tarkoitettu välivarastorat-
kaisu.

Asiointitilin avulla kansalainen ja yritys voivat olla yhteydessä viranomaisiin, panna sen kautta
asiansa vireille, seurata asioidensa käsittelyn etenemistä ja saada itseään koskevat päätökset vain
yhtä kanavaa pitkin.

Tavoitetilassa asiointitili on käytössä kaikissa viranomaisten sähköisissä asiointipalveluissa. Asioin-
titili kehitetään ensimmäisessä vaiheessa kansalaisille (tuotannossa v. 2010) ja toisessa vaiheessa
yrityksille ja yhteisöille (tuotannossa v. 2011).



55

4.7.2.2.3 Yritysten tunnistuspalvelu Katso

Julkishallinnossa käytössä oleva yritysten tunnistuspalvelu on verohallituksen ylläpitämä Katso-
palvelu. Sitä käyttävät myös monet muut viranomaiset, vaikka valtiontalouden tarkastusvirasto on-
kin puuttunut toiminnan ongelmiin (hankintalainsäädännön kannalta). ValtIT selvittää parhaillaan
asiaa ja pyrkii edistämään yritysten tunnistuspalvelun kilpailuttamista niin, että uutta palvelua voi-
sivat käyttää kaikki halukkaat julkishallinnon tahot. Tavoitteena on ratkaista asia vuoden 2009 ku-
luessa.

Tavoitetilassa tunnistuspalveluja koskevat sopimukset on koottu Valtion IT-palvelukeskuksessa yh-
deksi kokonaisuudeksi niin, että tunnistuspalveluja käyttävien viranomaisten ei tarvitse tehdä ny-
kyisen kaltaisia erillisiä sopimuksia usean eri tahon kanssa.

4.7.3 Sähköiset ilmoituskanavat verohallinnossa

4.7.3.1 Tyvi

Verohallinto saa pääosan yrityksiltä keräämistään tiedoista sähköisessä muodossa. Ilmoittaminen
tapahtuu lähinnä Tyvi-palvelun kautta. Palvelu toimii Internetissä ja palvelun tarjoajia on tällä het-
kellä viisi. Tyvin kautta Verohallitukselle ilmoituksia antavien yritysten määrä vuonna 2007 oli
noin 170 000.

Tyvin kautta voi ilmoittaa sähköisesti
- työnantajan vuosi-ilmoitustiedot
- arvonlisäverotusta ja työnantajasuorituksia koskevat valvontailmoituksen tiedot
- arvonlisäveron yhteenvetoilmoituksen
- veroilmoituksen tiedot liitelomakkeineen ja liitteineen
- pyynnöt verokorttitietojen suorasiirtoa varten.

Vuonna 2007 vuosi-ilmoituksen antaneista säännöllisistä työnantajista sähköistä kanavaa käytti
69,2 %. Satunnaisten työnantajien osalta prosentti oli 33,3. Koska suuret työnantajat antavat tiedot
sähköisesti, kaikista ilmoitetuista vuosi-ilmoitustiedoista saatiin sähköisessä muodossa jo 88,9 %
(säännölliset 93,9 ja satunnaiset 34,5).

Kuukausittain annettavista valvontailmoituksista sähköisesti annettiin noin 2,8 miljoonaa ilmoitus-
ta. TA-ilmoitusten osalta sähköisten ilmoittajien osuus oli 61.6 % ja ALV-ilmoitusten osalta 51,5
%. Verotilin kausiveroilmoitus ja sen mukanaan tuoma pidennetty ilmoitusjakso vähentävät pie-
nempien työnantajien ilmoituskertojen määrää ja nostavat sähköisyysastetta.

Verohallinto yrittää edelleen saada sähköisten ilmoittajien määrä kasvamaan kehittämällä ja mark-
kinoimalla palveluja yhdessä muiden ilmoitusten vastaanottajien kanssa. Erityisesti pienempien yri-
tysten osalta sähköistä ilmoittamista voidaan lisätä tehostamalla Verohallinnon omien sähköisten
kanavien; Ilmoitin -palvelun ja Palkka.fi:n käyttöä.

Tuloveroilmoituksia annettiin vuonna 2007 sähköisesti vain noin 30.000 kappaletta. Määrä on il-
moitusten kokonaismäärään nähden varsin vähäinen (noin 10 %). Vuoden 2008 aikana menettelyä
on kehitetty ja sähköisten ilmoitusten määrä näyttäisi ainakin kaksinkertaistuvan. Kehittämis- ja
markkinointityötä jatketaan myös tätä osin edelleen.



56

4.7.3.2 Palkka.fi

Palkka.fi on käyttäjälle maksuton palvelu, jota valtio ja vakuutusyhtiöt ylläpitävät. Palkka.fi
-palvelussa pienyritykset ja kotitaloudet voivat hoitaa kaikki työntekijän palkkaamiseen liittyvät
velvoitteensa. Ohjelma on tarkoitettu erityisesti sellaisille palkanmaksajille, jotka maksavat palkko-
ja harvoin eivätkä välttämättä ole selvillä kaikista työnantajavelvoitteista. Palkanlaskennan ja mak-
sujen muodostamisen lisäksi palvelussa voi mm. tehdä kaikki tarvittavat kuukausi-, vuosi- ja muut
ilmoitukset verottajalle ja eläkevakuutusyhtiöille, tulostaa kirjanpidon tarvitsemat palkkayhteenve-
dot sekä arkistoida palkkatiedot.

Yrityksen tunnistamiseen on käytössä yritysverkkopankkitunnukset ja Katso-tunnisteet. Kotitalous-
työnantaja voi tunnistautua henkilökohtaisella verkkopankkitunnuksella sekä sirullisella henkilökor-
tilla.

Palvelun käyttäjämäärä on vuoden 2008 lopussa n. 33 000 asiakasta. Yritysasiakkaita käyttäjistä on
n. 12 000. Lisäksi palvelua käytetään myös nimettömänä niin, että palkanlaskennan jälkeen tehdään
maksuista ja ilmoituksista tulosteet, jotka hoidetaan loppuun muiden palveluiden avulla.

Palvelusta on liittymät myös alv-ilmoittamiseen sekä työnantajan Kela-asiointiin.

4.7.3.3 Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä (YTJ)

Verohallinto ja Patentti- ja rekisterihallitus ottivat vuonna 2001 käyttöön yhteisen tietojärjestelmän,
joka mahdollistaa yrityksen perustamiseen, muuttamiseen ja lopettamiseen liittyvien tietojen ilmoit-
tamisen yhdellä ilmoituksella molemmille viranomaisille. Rekisteröitymisen yhteydessä yritykselle
annetaan yrityksen yksilöivä Y-tunnus. Järjestelmään liittyy myös julkinen maksuton tietopalvelu.
Vuonna 2007 YTJ:n kautta annettiin 73 752 perustamisilmoitusta, 145 707 muutosilmoitusta ja
22.030 yhteystietomuutosilmoitusta. Samana vuonna tietopalvelussa tehtiin lähes 14,4 miljoonaa
yritystietohakua.

YTJ:n ilmoittamismenettelyä ollaan sähköistämässä. Palvelu toteutetaan Verohallinnon sähköiselle
asiointialustalle ja sen ratkaisuja voidaan hyödyntää jatkossa myös muissa Verohallinnon yritysasi-
akkaille tarjoamissa palveluissa. Ensimmäisenä palveluna otetaan käyttöön yritysten ja yhteisöjen
sähköinen yhteystietojen muutospalvelu (vuoden 2009 aikana). Seuraavassa vaiheessa (vuonna
2010) yksityiset elinkeinonharjoittajat voivat ilmoittaa sähköisesti elinkeinotoiminnan alkamiseen ja
muuttamiseen liittyvät tiedot (lomakkeiden Y3 ja Y6 tiedot). Samassa vaiheessa myös muut jo ole-
massa olevat yritykset voivat ilmoittaa sähköisesti Verohallinnon rekistereitä koskevat muutokset
sekä keskeiset muutostiedot kaupparekisteriin. Yhtiöiden perustamiseen liittyvien tietojen sähköi-
nen ilmoittaminen toteutetaan hankkeen kolmannessa vaiheessa (vuonna 2011).

4.7.3.4 Tilinpäätöstietojen välittäminen Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH)

Verohallinto on välittänyt vuodesta 2008 alkaen veroilmoitukseen liitetyt tilinpäätösasiakirjat Pa-
tentti- ja rekisterihallitukselle. Vuonna 2008 päättyvien tilikausien osalta riittää, että osakeyhtiöt,
osuuskunnat ja vakuutusyhtiöt liittävät tilinpäätöksensä veroilmoitukseen eikä sitä tarvitse erikseen
ilmoittaa patentti- ja rekisterihallitukselle. Tämä keventää yritysten ilmoittamista, kun tietoja ei tar-
vitse enää lähettää kahdelle viranomaiselle. Tällä hetkellä tietojen siirto perustuu vielä sähköisten
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veroilmoitusten vähäisen määrän vuoksi optiseen lukuun ja skannaukseen, eivätkä välitettävät tiedot
ole kaupparekisterin kannalta kattavia. Menettelyä on kuitenkin tarkoitus kehittää niin, että yritykset
voivat antaa kaikki tarvittavat tilipäätösasiakirjat sähköisen veroilmoituksen antamisen yhteydessä.

4.7.3.5 Vero.fi

Verkosta saatava tieto on keskeisessä asemassa, kun yrittäjäasiakas hoitaa hallinnollisia velvoittei-
taan. Verohallinnon verkkopalvelu Vero.fi on keskeinen osa Verohallinnon palvelukonseptia. Ve-
ro.fi:ssä käytiin vuonna 2007 yli 9,7 miljoonaa kertaa, ja se oli julkishallinnon neljänneksi suosituin
verkkopalvelu. Vero.fistä kehitetään parhaillaan kanavaa, jonka kautta tarjotaan asiakasryhmittelyn
mukaista tietoa ja ohjausta sekä tilanteisiin kytkettyjä asiointipalveluja. Näin yritysasiakas pystyy
löytämään ja käyttämään Verohallinnon tarjoamaa tietoa entistä helpommin ja tehokkaammin.

4.7.4 Sähköisen asioinnin kehittäminen maa- ja metsätalousministeriön hal-
linnonalalla

Sähköinen tukihaku

Maaseutuvirasto ja maa- ja metsätalousministeriön tietopalvelukeskus (Tike) toteuttivat keväällä
2008 maataloustukien sähköisen tukihaun pilottihankkeen, johon osallistui 14 kuntaa kolmen työ-
voima- ja elinkeinokeskuksen alueelta. Pilottihankkeen aikana 256 tilaa palautti sähköisesti noin tu-
hat tukihakemuslomaketta.

Nykyisenä tavoitteena on, että sähköinen tukihaku laajennetaan koskemaan koko Manner-Suomea
vuonna 2009. Sähköisesti voitaisiin palauttaa vastaavat tukihakemuslomakkeet kuin vuonna 2008
toteutetussa pilottihankkeessa. Sähköinen tukihaku ei tule poistamaan perinteistä tukihakulomaket-
ta, vaan mahdollisuus hakea tukea perinteisillä lomakkeilla tulee säilymään.

Sähköinen tukihaku ei sinänsä yksinkertaista maataloustukijärjestelmää, jos tukijärjestelmien sisältö
ja tukiehdot muuten pysyvät muuttumattomina, mutta sen käyttöönotto palvelee useita tavoitteita.
Asiakaspalvelua voidaan parantaa, kun tukihakemus on mahdollista jättää myös virka-ajan ulkopuo-
lella. Tietotekniikan käyttöön tottuneet viljelijät kokevat sähköisen tukihaun luontevaksi tavaksi
toimia. Pitkällä tähtäimellä sähköinen tukihaku helpottaa sekä viljelijöiden että viranomaisten työtä.
Sähköisestä tukihausta tulee kustannussäästöjä sekä viljelijöille että paikallisviranomaisille, koska
työmäärä ja byrokratia vähenevät. Toisaalta sähköinen tukihaku lisää keskushallinnon kuluja. Säh-
köinen asiointi parantaa myös tukihaun luotettavuutta, koska se poistaa mahdolliset hakemuksen
tallennusvaiheessa tapahtuvat virheet.
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4.7.5 Sähköisen asioinnin kehittäminen työ- ja elinkeinoministeriön hallin-
nonalalla

4.7.5.1 Yritys-Suomi –verkkopalvelu ja palveludirektiivin edellyttämät keskite-
tyt asiointipisteet

Työ- ja elinkeinoministeriön koordinoima Yritys-Suomi –verkkopalvelu on erityisesti pk-yrityksille
suunnattu, käyttäjille maksuton verkkosivusto, joka tarjoaa tietoa julkisista yrityspalveluista yhteen
paikkaan koottuna. Yritys-Suomi -portaali tarjoaa palveluja kaikkiaan yhdeksältä organisaatiolta:
Finnvera, Finpro, Keksintösäätiö, Patentti- ja rekisterihallitus, Sitra, Suomen Teollisuussijoitus, Te-
kes, TE-keskukset ja Verohallinto.

Tällä hetkellä Yritys-Suomi-verkkopalvelussa on runsaat 130 yhteistyötahojen tarjoamaa palvelua
ja tuotetta. Valmiita tietokokonaisuuksia on tarjolla mm. yrityksen perustajalle, yrittämistä harkitse-
ville, naisyrittäjille ja omistajanvaihdosta suunnitteleville. Sähköisissä työkaluissa ja hakemistoissa
on tarjolla mm. liiketoimintasuunnitelman laatimiseen tarkoitettu työkalu sekä pääsy Palkka.fi
– palveluun.

Julkisia yrityspalveluja ollaan parhaillaan uudistamassa. Valtioneuvoston periaatepäätös vuodelta
2006 linjaa valtakunnallista Yritys-Suomi–palvelujärjestelmän uudistusta ja toimeenpanoa vuoden
2008 loppuun. Yritys-Suomen visiona on sisällyttää portaaliin kaikki lakisääteiset tai julkisesti ra-
hoitetut yrityspalvelut. Tavoitteena on tarjota yrittäjien ja yrittäjiksi aikovien käyttöön helposti tun-
nistettavat Yritys-Suomi – palvelut monikanavaisesti verkkopalveluna, puhelinpalveluna tai fyysi-
sissä palvelupisteissä. Verkkopalveluiden osalta tavoitteena on rakentaa portaali, jossa voidaan ke-
hittää ja ottaa käyttöön sähköinen asiointi ja sekä erilaisia vuorovaikutteisia palveluja. Yrityksen
kannalta portaalin kautta tulisi päästä viranomaisten yhteisiin palveluihin ja lomakkeisiin. Uudistu-
neen Yritys-Suomi –palvelujärjestelmän toimeenpano toteutetaan vuoden 2009 aikana ja samalla si-
tä kehitetään eteenpäin.

Yritys-Suomi–verkkopalvelusta on kehitetty ruotsinkielinen versio FöretagsFinland sekä englan-
ninkielinen EnterpriseFinland.

Palveludirektiivin edellyttämät keskitetyt asiointipisteet

Joulukuussa 2006 hyväksytty palveludirektiivi (2006/123/EY) asettaa omat vaatimuksensa yritysten
sähköisten asiointipalvelujen kehittämiselle. Palveludirektiivi edellyttää, että jäsenvaltioiden on jär-
jestettävä keskitettyjä asiointipisteitä, joiden kautta palveluntarjoajat voivat saada tietoa palvelujen
tarjoamiseen liittyvistä kansallisista vaatimuksista.

Lisäksi direktiivi edellyttää, että kaikki palvelutoiminnan aloittamiseen ja harjoittamiseen liittyvät
menettelyt ja muodollisuudet voidaan hoitaa vaivatta etäältä ja sähköisesti ja asianomaisten toimi-
valtaisen viranomaisten kanssa keskitetyn asiointipisteen kautta. Sähköisen menettelyn tulee olla
käytettävissä kaikissa niissä hallinnollisissa menettelyissä, jotka palvelujentarjoajien on voitava hoi-
taa keskitettyjen asiointipisteiden kautta. Keskitettyjen asiointipisteiden tulee olla toiminnassa vuo-
den 2010 alusta lukien.

Suomessa keskitettyjen asiointipisteiden käytännön toteutus kytketään Yritys-Suomen
–uudistamiseen ja Yritys-Suomen tarjoamiin neuvontapalveluihin ja palvelukonsepteihin. Käytän-
nössä palvelualojen keskitetty asiointipiste muodostuu toimivaltaisten viranomaisten lisäksi Yritys-
Suomi–verkkopalvelusta (EnterpriseFinland) ja TE-keskusten yhteyteen järjestettävästä puhelinpal-
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velusta. Keskitetty asiointipiste tulee tarjoamaan palveluita suomen ja ruotsin lisäksi englannin kie-
lellä. Asiointipisteiden perustaminen ei vaikuta viranomaisten väliseen toimivallan jakoon, sillä ku-
kin vastuuviranomainen vastaa keskitetyn asiointipisteen osana jatkossakin oman toimialansa luvis-
ta, rekisteröinneistä ja ilmoituksista.

Työ- ja elinkeinoministeriön teettämän selvityksen mukaan yhtään tarkastelluista lupa-, ilmoitus- ja
rekisteröintiasioista ei voida nykyisin panna vireille sähköisesti eikä niistä saa viranomaisen päätös-
tä sähköisesti. Lähes kaikista tarkastelluista lupa- ja rekisteriasioista on kuitenkin yleistasoista tietoa
sekä viittauksia asiaa koskeviin säädöksiin viranomaisten internet-palveluissa. Lisäksi useimmilla
lupaviranomaisilla on tarjolla sähköisiä palveluja sellaisten asioiden hoitamiseen, joissa on merkit-
täviä käyttäjävolyymeja.

Yleisellä tasolla voidaan todeta, että valmius tarjota palvelutarjoajille mahdollisuus sähköiseen asi-
ointiin (ml. esimerkiksi lupien ja päätösten toimittaminen sähköisesti hakijoille) on osoittautunut
useimmille EU:n jäsenmaille haasteelliseksi jo pelkästään kansallisesti toteutettuna. Vielä haasteel-
lisempaa on järjestää sähköinen asiointi rajat ylittävästi. Ongelmana on mm. puuttuva yhteentoimi-
vuus rajojen yli henkilöiden ja yritysten sähköisessä tunnistamisessa, sähköisissä allekirjoituksissa
ja sähköisten asiakirjojen tunnustamisessa.

4.7.5.2 Patentti- ja rekisterihallituksen Novus-hanke

NOVUS on Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) yritys- ja yhteisölinjan tietojärjestelmien uudis-
tamista koskeva hanke. Hankkeessa uudistetaan linjan räätälöidyt tietojärjestelmät, joita ovat kaup-
parekisterijärjestelmä, säätiörekisterijärjestelmä, tilinpäätösten kuva-arkistojärjestelmä ja yritys-
kiinnitysjärjestelmä. Hankkeen kulmakivenä on sähköinen asiointi, jossa ilmoitusmenettely uudiste-
taan asiakkaan käyttöliittymästä varsinaisen rekisteröintijärjestelmän automatisoimiseen asti siltä
osin, kun automatisointi on mahdollista. Novus-hanke käynnistettiin vuonna 2006, ja työ on tarkoi-
tus saattaa loppuun vuoden 2012 loppuun mennessä.

PRH:n hoitama ilmoitusten käsittelyprosessi uudistuu merkittävästi hankkeen myötä. Esim. yksin-
kertaisimpia kaupparekisteri-ilmoituksia (hallitus, nimenkirjoittajat) asiakas voi käytännössä rekis-
teröidä itse verkossa. Järjestelmä huolehtii tietyistä perustarkistuksista ja mikäli ilmoitettu asia me-
nee niistä läpi, asia rekisteröityy automaattisesti. Myös ilmoituksen maksaminen onnistuu sähköi-
sesti. Sähköistä ilmoittamista koskeva rekisteröintiprosessi on yhteinen alkuosastaan verohallinnon
kanssa. Asiakas voikin samalla palvelulla ilmoittaa tietojaan sekä PRH:lle että verohallintoon. Ta-
voitteena on että asiakas voisi toimittaa myös tilinpäätöstietonsa vain yhteen kertaan verohallintoon,
josta ne toimitetaan sähköisesti patentti- ja rekisterihallitukselle julkaistavaksi. Sähköiset tietopalve-
lumme myös monipuolistuvat, ja niiden saanti helpottuu ja valikoima laajenee.

4.7.6 Sähköisen asioinnin kehittäminen liikenne- ja viestintäministeriön hal-
linnonalalla

Arjen tietoyhteiskunta –hanke

Liikenne- ja viestintäministeriön alainen Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunta luotsaa Suomea
kilpailukykyiseksi ja ihmisläheiseksi tietoyhteiskunnaksi. Neuvottelukunta toteuttaa Suomen kan-
sallista tietoyhteiskuntastrategiaa.
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Uudet sähköiset palvelut ja monet muut tietoyhteiskunnan oivallukset hyödyttävät ihmisiä ja yrityk-
siä monilla tavoin. Arjen tietoyhteiskunnan neuvottelukunta työskentelee toimivamman suomalai-
sen tietoyhteiskunnan puolesta.

Hallituksen asettaman neuvottelukunnan työ kestää vuoden 2011 helmikuuhun saakka. Arjen tieto-
yhteiskunnan toimintaohjelmassa määritellään, millaisilla keinoilla ja hankkeilla suomalaista tieto-
yhteiskuntaa rakennetaan.

Neuvottelukunta hyväksyi toimintaohjelman kokouksessaan 24.1.2008. Ohjelmaa päivitetään vuo-
sittain.

Toimintaohjelma ja sen hankkeet liittyvät viiteen asiakokonaisuuteen:

− Tietoyhteiskunnan perusedellytykset
− Tietoyhteiskunnan infrastruktuurin kehittäminen
− Innovaatioympäristön ja markkinoiden kehittäminen
− Sisältöjen ja palvelujen kehittäminen
− Osaamisen ja valmiuksien kehittäminen

Toimintaohjelman tavoitteena on lisätä suomalaisen yhteiskunnan tuottavuutta ja kansainvälistä kil-
pailukykyä sekä varmistaa, että Suomi on jatkossakin tietoyhteiskuntakehityksen edelläkävijä. Toi-
mintaohjelman hankkeilla ja toimenpiteillä pyritään turvaamaan kansalaisten monipuoliset palvelut.

Sähköinen tunnistaminen

Sähköistä asiointia koskevan lainsäädännön valmistelu kuuluu pääasiallisesti liikenne- ja viestintä-
ministeriön toimialaan. Ministeriö on äskettäin valmistellut uudet säännökset sähköiselle tunnista-
miselle. Vahvaa sähköistä tunnistamista koskeva lakiehdotus lähetettiin lausuntokierrokselle mar-
raskuussa 2008. Uudet tunnistamista koskevat äännökset esitetään lisättäväksi lakiin sähköisistä al-
lekirjoituksista.

Uudella lainsäädännöllä halutaan luoda puitteet sille, että markkinoilla olisi useita vahvoja tunnis-
tamismenetelmiä helposti kansalaisten saatavissa. Laki toisi sähköisten tunnistamispalveluiden tar-
jonnalle perussäännöt. Samalla varmistettaisiin palveluntarjoajien viranomaisvalvonta sekä palve-
luiden luotettavuus ja turvallisuus. Sähköisen tunnistamisen ja mahdollisesti sähköisten allekirjoi-
tusten välillinen taloudellinen merkitys sähköisten palveluiden ja sähköisen asioinnin palveluiden
määrän ja kirjon huomattavan kasvun mahdollistajana on merkittävä. Lain voimaantuloajaksi ehdo-
tetaan 1.9.2009.

4.7.7 Sähköisen asioinnin kehittäminen sosiaali- ja terveysministeriön hallin-
nonalalla

Työsuojelupiirien tietojärjestelmien kehittämishanke (Valtimo)

Sosiaali- ja terveysministeriö suunnitteli vuoden 2007 lopussa tietojärjestelmien kartoitukseen pe-
rustuvan hankeen ”Työsuojelupiirien tietojärjestelmien kehittämishanke (Valtimo)”. Sen tavoitteena
on luoda luotettava, kattava ja ajantasainen järjestelmä, joka palvelee toiminnan suunnittelua, ohja-
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usta ja seurantaa sekä yhtenäistää käytäntöjä työsuojelupiireissä. Hankkeeseen liittyy myös asioin-
nin helpottaminen, kuten työnantajatietojen päivittäminen asiointiliittymän kautta, tarkastusten asia-
listojen ja tarkastuskertomusten toimittaminen sähköisesti ja valvontakyselyiden vastaaminen inter-
net-liittymän avulla.

4.7.8 Sähköisen asioinnin kehittäminen ympäristöministeriön hallinnonalalla

Ympäristöministeriö asetti syksyllä 2005 hankeen ympäristölupajärjestelmän ja -hallinnon tehosta-
miseksi. Tämän hankkeen yhtenä osana oli hanke sähköisen asioinnin kehittämisestä. Hankkeen
toimikausi oli 2005 – 2007. Hankkeen lopputuloksena todettiin, että kaikilla luvanvaraisen toimin-
nan harjoittajilla ei ole valmiuksia, resursseja tai osaamista laatia esimerkiksi lupahakemuksia ilman
valvonta- tai lupaviranomaisten neuvontaa. Tämä tarve voi joidenkin hakemusten yhteydessä olla
merkittäväkin. Käytössä olevat lupahakemusten laatimisohjeet eivät nykyisellään anna riittävän yk-
sityiskohtaista tietoa hakemukselta vaadittavasta sisällöstä. Pääsääntöisesti vireille tulevat hake-
mukset ovat puutteellisia ja edellyttävät usein lisäohjeiden antamista hakijoille täydennysten laati-
mista varten. Puutteellinen asiointi aiheuttaa sellaisenaan sekä yrityksille, että viranomaisille turhia
hallinnollisia kustannuksia. Lopputuloksena esitettiinkin, että sähköistä asiointia kehitetään edelleen
niin sanotussa LUPA-hankkeessa (ks. luku 5.3.5), joka aloitti toimintansa vuoden 2008 alussa.
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5 Yritysten hallinnollisen taakan vähentäminen Suomessa:
ehdotus kansalliseksi toimintaohjelmaksi 2008–2012

5.1 Toimintaohjelmaehdotuksen keskeiset linjaukset

Hallituksen strategia-asiakirjan 2007 linjauksen mukaan yritysten hallinnollisen taakan vähentämi-
sen kansallisen toimintaohjelman laatiminen ja toteuttaminen perustuu Suomessa ns. prioriteettialu-
eisiin. Aiempien selvitysten ja yritysten hallinnollisen taakan vähentämisen ohjausryhmän teettämi-
en selvitysten ja kartoitusten perusteella ohjausryhmä on päättänyt tässä vaiheessa ehdottaa toimin-
taohjelmaan sisältyviksi prioriteettialueiksi seuraavia

1. verotus
2. tilastointi
3. maataloustukiin liittyvät menettelyt
4. elintarviketurvallisuus ja laatu
5. työnantajana toimimisen tiedonantovelvoitteet
6. taloushallinnon raportointia koskevan lainsäädäntö
7. ympäristölupamenettelyt.

Ohjausryhmä on lisäksi todennut, että toimintaohjelmaehdotuksen valmisteluun liittyen tehtyjä hal-
linnollisten velvoitteiden kartoitusten tuloksia on tarpeen jalostaa ja hyödyntää toimintaohjelman
jatkovalmistelussa. Ohjausryhmä pitää tarpeellisena, että yritysten hallinnollisen taakan vähentämis-
toimia kohdennetaan myös muilla kuin nyt esitettävillä prioriteettialueilla sellaisiin tiedonantovel-
voitteisiin ja menettelytapoihin, jotka ovat raskaita tietyn toimialan yrityksille tai jotka ovat turhia,
toisin sanoen sellaisia, joiden perusteella saatuja tietoja viranomainen ei tosiasiassa käytä. Toimin-
taohjelmaa tulee siten myöhemmässä vaiheessa päivittää ja tarvittaessa täydentää.

Sähköisen asioinnin kehittämisen voidaan katsoa olevan keskeinen keino yksinkertaistaa yritysten
tiedonantovelvoitteisiin liittyviä menettelytapoja ja siten vähentää hallinnollista taakkaa. Tästä syys-
tä ohjausryhmä ehdottaa, että yritysten sähköisen asioinnin kehittäminen valitaan toimintaohjelmaan
horisontaaliseksi prioriteettialueeksi. Tämä tarkoittaa erityisesti sitä, että sähköisen asioinnin asia-
kaslähtöistä kehittämistä jatketaan kaikilla hallinnonaloilla. Kehitystyön keskeisin ongelma on ollut
koordinoimattomuus. Eri hallinnonalojen kehittämishankkeita tulee siksi koordinoida aiempaa te-
hokkaammin keskenään. Tämän varmistamiseksi vastuutahosta tulee päättää pikaisesti.

Ohjausryhmän näkemyksen mukaan sähköisen asioinnin kehittäminen edellyttää lisäksi viranomais-
ten välisen tietojenvaihdon kehittämistä sekä sähköisten tietoarkistojen luomista ja mahdollisuuksia
niiden yhteiskäyttöön. Asiointialustojen (esim. asiointitili) toimivuus edellyttää, että eri viranomais-
tahot sitoutuvat kehittämisratkaisuun riittävän varhaisessa vaiheessa ja kehittävät omia asiointipro-
sessejaan sähköisiksi.

Ohjausryhmä on tehtyjen selvitysten ja käynnissä olevaan EU:n yritysten hallinnollisen taakan vä-
hentämisohjelman linjausten perusteella edelleen päättänyt esittää, että toimintaohjelmaehdotus si-
sältäisi konkreettisen, määrällisen tavoitteen yritysten hallinnollisen taakan vähentämiseksi. Ohjaus-
ryhmä ehdottaa, että yritysten hallinnollista taakkaa pyritään Suomessa vuoden 2006 tasosta vähen-
tämään 25 prosenttia vuoden 2012 loppuun mennessä. Kansallisen toimintaohjelman vähentämista-
voite kohdistuu kansalliseen lainsäädäntöön ja viranomaismenettelyihin.
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Hallinnollisen taakan vähentämistavoitteen tosiasialliseksi saavuttamiseksi ohjausryhmä katsoo, että
erityistä huomiota tulee kiinnittää myös siihen, että valmisteltava uusi lainsäädäntö ei luo tarpeet-
tomia uusia hallinnollisia velvoitteita yrityksille.

Toimintaohjelmaehdotuksessa esitetään myös arvioita ohjelmaan kuuluvien toimenpiteiden toteut-
tamisen kustannuksista ja hyödyistä. Toimintaohjelman toteutuksen aikana on tarpeen mitata tai ar-
vioida eri hallinnonaloilla tiedonantovelvoitteista yrityksille aiheutuvia kustannuksia. Lisäksi toi-
mintaohjelmaehdotuksessa linjataan, miten ohjelmaan kuuluvien toimenpiteiden toteuttamista ja
vaikuttavuutta seurataan.

5.2 Kansallisen vähentämistavoitteen asettaminen

Ohjausryhmä on toimintaohjelmaehdotuksen valmistelun yhteydessä tehtyjen selvitysten ja käyn-
nissä olevan EU:n yritysten hallinnollisen taakan vähentämisohjelman linjausten perusteella päättä-
nyt esittää, että toimintaohjelma sisältäisi konkreettisen, määrällisen tavoitteen yritysten hallinnolli-
sen taakan vähentämiseksi. Ohjausryhmä ehdottaa, että toimintaohjelman yleisenä tavoitteena on
vähentää yritysten hallinnollista taakkaa vuoden 2006 tasoon verrattuna 25 prosenttia vuoden 2012
loppuun mennessä.

Toimintaohjelmassa tulee keskittyä sellaisiin toimenpiteisiin, jotka tosiasiallisesti ja käytännön yri-
tystoiminnan näkökulmasta helpottavat yritysten hallinnollisia rasitteita. Lainsäädännön osalta toi-
mintaohjelman tavoitteena tulee olla keventää yrityksille asetettavia hallinnollisia velvoitteita kui-
tenkaan vaarantamatta lainsäädännön yhteiskunnallisten tavoitteiden saavuttamista. Samalla on tar-
peen kiinnittää huomiota valmisteltavan uuden lainsäädännön yrityksille aiheuttamaan hallinnolli-
seen taakkaan ja sen välttämiseen. Lisäksi tiedonantovelvoitteisiin liittyvää yritysten viranomaisasi-
ointia tulee kehittää siten, että yritykset voisivat asioida eri viranomaisten kanssa mahdollisimman
helposti, yksinkertaisesti ja keskitetysti yhdestä paikasta.

Hallinnollisen taakan keventäminen hyödyttää ensisijaisesti nimenomaan pieniä ja keskisuuria yri-
tyksiä. Pienten ja keskisuurten yritysten osuus koko yrityskannasta on erittäin merkittävä: vuonna
2006 pk-yrityksiä oli Suomessa 99,8 % koko yrityskannasta.

Kansallisessa hallinnollisen taakan keventämistä koskevassa toimintaohjelmassa ja sen tavoitteen
toteuttamisessa keskitytään erityisesti valittuihin prioriteettilainsääntöalueisiin ja horisontaalisena
toimena yritysten sähköisen asioinnin kehittämiseen. Ohjausryhmä arvioi muiden maiden kokemus-
ten ja aiemmin tehtyjen kansallisten selvitysten perusteella, että kyseisten prioriteettialueiden toi-
menpiteiden merkitys yritysten hallinnollisen kokonaistaakan tosiasiallisessa keventämisessä on
huomattava.

Toimintaohjelman toteuttamisen seurannan yhteydessä on kuitenkin säännöllisesti arvioitava ohjel-
man täydentämistarvetta. Tarvittaessa toimintaohjelmaa tulee täydentää ja yritysten hallinnollisen
taakan vähentämistoimia kohdentaa myös muilla kuin nyt ehdotettavilla prioriteettialueilla erityises-
ti sellaisiin tiedonantovelvoitteisiin, jotka ovat raskaita tietyn toimialan yrityksille tai jotka ovat tur-
hia, toisin sanoen sellaisia, joiden perusteella saatuja tietoja viranomainen ei tosiasiassa käytä.

Ohjausryhmä esittää lisäksi harkittavaksi, tulisiko toimintaohjelman prioriteettialoille myöhemmäs-
sä vaiheessa asettaa alakohtaisia hallinnollisen taakan määrällisiä keventämistavoitteita.
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Toimintaohjelmaehdotus kohdistuu kansalliseen lainsäädäntöön ja tiedonantovelvoitteisiin liittyviin
viranomaisten kansallisiin menettelytapoihin. EU-tasolla on lisäksi asetettu tavoitteeksi vähentää
EU-lainsäädännöstä ja sen täytäntöönpanosta yrityksille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa 25 pro-
sentilla vuoteen 2012 mennessä. Kansallista toimintaohjelmaa ja sen toteuttamista on läheisesti so-
vitettava yhteen EU-tason toimintaohjelman ja sen tulosten kanssa. Yritysten hallinnollisen taakan
keventäminen edellyttää sekä EU-toimia että kansallisia toimia. Sekä EU-tavoitteen että kansallisen
toimintaohjelman tavoitteen saavuttaminen tarkoittaisi käytännössä sitä, että yritysten hallinnolliset
rasitteet kevenisivät lähivuosina Suomessa olennaisesti, kaikkiaan noin neljänneksellä.

Hallinnollisen taakan vähentämistavoitteen asettamisessa on otettava huomioon Suomen suhteelli-
sen alhainen taakan lähtötaso. Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) on työ- ja elinkeino-
ministeriön toimeksiannosta esittänyt arvion yritysten hallinnollisen taakan lähtötasosta Suomessa.
Arvio perustuu kansainvälisiin hallinnollisia kustannuksia koskeviin selvityksiin, kansainvälisiin
kilpailukykymittareihin ja eräissä EU-jäsenvaltioissa SCM-menetelmällä toteutettuihin hallinnolli-
sen taakan kattaviin perusmäärittelyihin.

VATT:n arvion mukaan yritysten hallinnollinen taakka olisi Suomessa kaikkiaan noin kaksi pro-
senttia bruttokansantuotteesta eli samaa luokkaa kuin Ruotsissa (noin 2,1 % BKT:stä) ja Alanko-
maissa (noin 2,3 % BKT:stä; v. 2007 noin 1,7 % BKT:stä). Tämä arvio pitää sisällään sekä EU-
lainsäädännöstä että kansallisesta lainsäädännöstä aiheutuvan hallinnollisen taakan. Suomi sijoittuu
VATT:n kymmenen EU-jäsenvaltion tarkastelussa hallinnollisen taakan suhteellisessa määrässä
keskivaiheille: kevyimmän hallinnollisen taakan maita ovat Iso-Britannia ja Tanska, suhteellisen
suuren taakan maita taas Espanja, Portugali ja Tsekki.

VATT:n esittämä arvio Suomen hallinnollisen taakan lähtötasosta on hieman korkeampi kuin Eu-
roopan komission aiemmin esittämä, hollantilaiseen selvitykseen (Kox 2005) ja yritysten perusta-
miskustannusten suuruuteen perustuva arvio, 1,5 % bruttokansantuotteesta. Kyseisen arvion heik-
koutena on kuitenkin VATT:n mukaan se, että se painottaa sellaisia kertaluonteisia tiedonantovel-
voitteita, joita toimintansa vakiinnuttaneella yrityksellä ei enää ole, ja jättää keskeisiä toimivan yri-
tyksen ilmoitusvelvoitteita tarkastelun ulkopuolelle.

5.3 Vähentämistoimet eri hallinnonaloilla

Seuraavassa esitetään ne toimintaohjelmaan tässä vaiheessa sisällytettäviksi ehdotettavat prioriteet-
tialueiden keskeiset yritysten hallinnollisen taakan vähentämistoimet, joihin kukin hallinnonala
osaltaan sitoutuu vuosina 2008–2012. Myös toimintaohjelman horisontaaliseksi prioriteetiksi esitet-
tävää yritysten hallinnollista taakkaa vähentävää sähköisen asioinnin kehittämistä käsitellään kun-
kin kehittämisestä vastaavan ministeriön tai viranomaisen toimenpiteiden yhteydessä. Hallinnolli-
sen taakan vähentämistoimien kuvaus perustuu kunkin hallinnonalan ja vastuutahon esityksiin.

Ohjausryhmä esittää lisäksi, että tässä kuvattavien prioriteettialueiden toimenpiteiden lisäksi toimin-
taohjelmaa tulee päivittää ja tarvittaessa myöhemmässä vaiheessa täydentää. Tällöin on erityisesti
kiinnitettävä huomiota tietyn toimialan yritysten kannalta raskaisiin tiedonantovelvoitteisiin sekä
yleisesti ottaen tarpeettomiin tai vanhentuneisiin tiedonantovelvoitteisiin.
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5.3.1 Valtiovarainministeriön hallinnonala

Valtiovarainministeriöllä on hyvin keskeinen koordinoiva rooli valtionhallinnon sähköisen asiointi-
palvelujen kehittämishankkeissa. Hankkeet tulevat aikanaan alentamaan myös yritysten hallinnolli-
sia kustannuksia.

Valtionvarainministeriössä valmisteltavana olevissa Sähköisen asioinnin ja demokratian (SADe)
linjauksissa tarkastellaan sähköistä asiointia kansalaisen ja yrityksen näkökulmasta koko julkinen
hallinto (valtio, kunnat, KELA) huomioiden. Hankkeessa on tavoitetilaksi määritelty verkottunut
julkinen hallinto, jonka palvelut ovat monikanavaisesti saatavissa ja helposti löydettävissä kansalai-
sen elämäntilannetta ja yrityksen elinkaaren vaihetta vastaavasti. Edellät kuvattuja ValtIT:n kehit-
tämishankkeita tuetaan tehtävillä linjauksilla ja sen lisäksi vauhditetaan yhtenäisen julkisen hallin-
non asiakasrajapinnan kehittämistä ja sähköisen palvelutarjonnan lisäämistä kansalaisille ja yrityk-
sille. Linjaukset valmistuvat tammikuun 2009 loppupuolella.

Valtiovarainministeriön hallinnonalalla kehittämisestä vastaa valtiovarainministeriössä valtion IT
-toiminnan johtamisyksikkö (ValtIT), joka vastaa yhteisten IT-palveluiden kehittämisestä sekä tuo-
tannon ohjaamisesta ja laadusta, sekä vuoden 2009 alussa osana Valtiokonttoria toimintansa aloitta-
va valtion IT-palvelukeskus (VIP). Merkittäviä ValtIT:n kärkihankkeita on sähköistä asiointitiliä ja
-alustaa koskevat hankkeet, joiden kehittämiseen myös muiden ministeriöiden hallinnonalojen odo-
tetaan osallistuvan aktiivisesti ja luovan valmiuksiaan.

Valtion IT-toiminnan uudelleenorganisointi ja keskittäminen on sinänsä hyvin merkittävä kehittä-
misaskel yritysten ja kansalaisten asiointipalvelujen parantamisessa. Sähköisten palvelujen kehittä-
mistä ja käyttöönottoa nykyisin estävien ongelmien ratkaisuilla tulee olemaan sähköistä asiointia
lähitulevaisuudessa hyvin voimakkaasti lisäävä vaikutus. Ensimmäiset tulokset tästä toteutuvat jo
hallinnollisen taakan vähentämisen toimintaohjelman tavoitevuodeksi ehdotettavaan vuoteen 2012
mennessä.

Valtiovarainministeriön hallinnonalalla verolainsäädäntö aiheuttaa yrityksille huomattavia hallin-
nollisia kustannuksia. Verohallinnon verotiliä koskevalla lainsäädäntöhankkeella tulee olemaan
suuri heijastusvaikutuksensa yritysten hallinnollisiin kustannuksiin ja siten myös ratkaisevan tärkeä
rooli kansallisen toimintaohjelman tavoitteiden toteuttamisessa. Verolainsäädännön kehittämisessä
ei tällä hetkellä ole vireillä toista yhtä merkittävästi yritysten hallinnollisiin kustannuksiin vaikutta-
vaa muutoshanketta, mutta lainsäädäntötyössä tulee jatkossa olla pysyvänä ohjenuorana ottaa huo-
mioon uuden lainsäädännön vaikutukset yritysten hallinnollisiin kustannuksiin.

Edellä mainitun lisäksi verohallinnossa on suunnitteilla useita sähköistä asiointia edistävien palvelu-
jen kehittämishankkeita, jotka muodostavat tärkeän osan valtionhallinnon yleistä sähköisen asioin-
nin edistämistä.

Tullihallinnossa on myös meneillään yritysten sähköistä asiointia koskeva eTulli –hanke sekä koko
EU:n laajuinen yhden luukun (yhden yhteyspisteen) asiointia koskeva hanke, joka toteutuessaan
merkitsee sitä, että yritykset voivat jättää sähköiset tulli-ilmoitukset yhden sähköisen yhteyspisteen
kautta siitä riippumatta, missä tullimenettelyt toteutetaan.

Tilastokeskus on jo käynnistänyt tilastokyselyihin liittyvän tiedonantovelvollisuuden yrityksille ai-
heuttaman taakan tutkimisen ja mahdollisten vähennystoimien kartoituksen. Vastaava selvitys on
toteutettu Tullihallituksen Intrastat-tiedonkeruussa.
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5.3.1.1 ValtIT ja sähköisen asioinnin kehittäminen

ValtIT:n hanke sähköisen asioinnin alustasta on keskeinen julkishallinnon sähköisen asioinnin rat-
kaisuyritys, jonka avulla viranomaiset voivat nopeammin ja kustannustehokkaammin kehittää säh-
köisiä asiointipalvelujaan. Tavoitteena on yhden luukun periaatteen mukainen väylä viranomaispal-
veluihin. Sähköinen alusta tarjoaa tulevaisuudessa palvelukeskeisen arkkitehtuurin periaatteiden
mukaisesti perusinfrastruktuurin, joka koostuu erilaisista yleiskäyttöisistä tukipalveluis-
ta/komponenteista, joiden avulla asiointipalveluja rakennetaan ja ylläpidetään. ValtIT:n tavoitteena
on kehittää sähköisen asioinnin alustaa niin, että se on yrityksille ja yhteisöille suuntautuvien palve-
lujen osalta tuotantokäytössä vuonna 2011.

Asiointitilin avulla yritykset voivat olla yhteydessä viranomaisiin, panna sen kautta asiansa vireille,
seurata asioidensa käsittelyn etenemistä ja saada itseään koskevat päätökset vain yhtä kanavaa pit-
kin. Tavoitteena on, että asiointitili on käytössä kaikissa viranomaisten sähköisissä asiointipalve-
luissa. Asiointitili on liitettävissä jo olemassa oleviin sähköisiin asiointipalveluihin.

Asiointitilin vaatimusmäärittely on valmistunut. ValtIT aloittaa asiointitilin toteutuksen kilpailutuk-
sen loppuvuodesta 2008, kun asiaan liittyvät juridiset selvitystyöt ja päätökset on tehty. Selvitykset
liittyvät asiointitilin vastuuviranomaiseen, asiointitilin hankinta-, kustannus- ja tuotantomalliin sekä
asiointitilin asemaan (postilaatikon vertaisena) prosessuaalisena osoitteena. Asiointitilin toteutus-
vaihe aloitetaan keväällä 2009.

Seuraavassa esitetään yhteenveto ValtIT:n ja Valtion IT-palvelukeskuksen toimesta tehtävien säh-
köisen asioinnin palvelujen kehittämisaikataulut ja niiden suhde yritysten hallinnollisen taakan vä-
hentämiseen:

- Sähköisen asioinnin alusta:
Alustan määrittelytyö aloitetaan vuoden 2009 alussa Valtion IT-palvelukeskuksen toimesta
ValtIT:n ohjauksessa. Alustan avulla uusia sähköisen asioinnin palveluja voidaan kehittää
aiempaa nopeammin ja halvemmin. Alustan avulla palveluja voi kehittää tarpeisiinsa yksit-
täinen virasto tai voidaan kehittää yhteispalveluja.

- Yritysten tunnistaminen:
Verohallinnolla ja Kelalla on tuotannossa oleva yritysten tunnistamisjärjestelmä KATSO-
palvelu. Hankintajuridisista syistä sitä ei tällä hetkellä voida tarjota koko julkishallinnolle,
minkä vuoksi palvelu vaatii uudelleen kilpailuttamista tai vastaavan palvelun kehittämistä
koko julkishallinnon käyttöön. Tavoitteena on ratkaista asia vuoden 2009 kuluessa.

- Asiointitili:
Hankinta aloitetaan juridisten lisäselvitysten jälkeen 2008–2009 vaihteen tienoilla. Hank-
keen ohjausryhmä linjasi palvelua kehitettäväksi ensimmäisessä vaiheessa kansalaisille (tuo-
tannossa 2010) ja toisessa vaiheessa yrityksille (tuotannossa 2011). Asiointitilin avulla yri-
tykset voivat aiempaa helpommin löytää julkishallinnon palvelut yhden luukun periaatteella
ja saada päätökset tiedoksi sähköisesti.
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5.3.1.2 Verohallinnon verotilihanke

Verotilijärjestelmää koskeva hallituksen esitys annettaneen eduskunnalle joulukuussa 2008. Esitetty
verotilijärjestelmän voimaantulovuosi on 2010, jolloin järjestelmä ensivaiheessa koskee oma-
aloitteisesti ilmoitettavia veroja ja maksuja sekä työnantajan pidättämiä määriä eli arvonlisäveroa,
ennakonpidätystä, työnantajan sosiaaliturvamaksua, lähdeveroa, vakuutusmaksuveroa ja arpajaisve-
roa. Näiden maksamisessa, ilmoittamisessa ja palauttamisessa noudatettava menettely yhtenäistet-
täisiin. Verotilimenettelyn yhteydessä otettaisiin käyttöön myös pienyritysten pidennetyt verokau-
det.

Uudistuksen toisessa vaiheessa eli vuoden 2010 jälkeisenä aikana järjestelmän piiriin otettaisiin
myös muut Verohallinnon kantamat verot ja maksut.

Verotilihanketta valmistelleessa työryhmässä ei tehty tarkkoja arvioita vaikutuksesta yritysten hal-
linnollisiin kustannuksiin. Uudistus vaikuttaa niihin kuitenkin verrattain laaja-alaisesti:

1) Ilmoitusmenettelyn yhtenäistäminen

– eri verolajit ilmoitetaan samalla lomakkeella samanaikaisesti

Nykytila:
• säännöllisesti palkkoja maksava työnantaja ja kuukausimenettelyssä oleva arvon-

lisäverovelvollinen ilmoittavat samalla lomakkeella työnantajavelvoitteet (ennakon-
pidätys ja työantajan sosiaaliturvamaksu + rajoitetusti verovelvollisen lähdevero +
sotu; ulkomaisen palkansaajan lähdevero) ja arvonlisäveron. Jos kuukausimenette-
lyssä oleva on oikeutettu ennakkopalautukseen, ennakkopalautushakemus korvaa
valvontailmoituksen, jos annettu veroilmoituksen määräajassa, jolloin ei käytetä sa-
maa lomaketta. Merityötulon suorituksista oma valvontailmoitus. Kunnat, seurakun-
nat ja Kela: ilmoittamisen määräaika eri työantajasuorituksille ja alv:lle, käytännössä
eri lomakkeilla (työnantajasuoritukset kuitataan jako-osuuksista)

• ennakonpidätykset seuraavista ilmoitetaan tilisiirtolomakkeella: puun myyntitulo,
korot ja osuudet, yhteisön saamat työ- ja käyttökorvaukset, osingot

• vakuutusmaksuvero omalla valvontailmoituksella
• korkotulon lähdevero, arpajaisvero ilmoitetaan tilisiirtolomakkeella

Verotili:
• Kaikki soveltamisalaan kuuluvat verot ilmoitetaan samanaikaisesti samalla lomak-

keella;
• eri lomakkeilla käytännössä ilmoitetaan todennäköisesti edelleen ns. ennakonpidä-

tysvelvollisten alitilityspisteet; suoritukset merityötulosta, jossa on pakollinen säh-
köinen ilmoitus

• Kunnat, seurakunnat ja Kela:
• Alv on edelleen maksettava, kun taas työnantajasuoritukset voidaan kuitata jako-

osuuksilla, ilmoitusajankohta on kuitenkin yhtenäistetty: ainakin osa todennäköisesti
ilmoittaa samalla lomakkeella
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– sähköinen ilmoittaminen laajenee

• vakuutusmaksuveron kuukausi-ilmoitus voidaan nykyisestä poiketen antaa sähköi-
sesti

• arpajaisverosta on nykyisin annettava pyynnöstä erillinen selvitys, jota ei voi antaa
sähköisesti; verotilissä erillisen selvityksen sijasta kausiveroilmoitus, jonka voi antaa
sähköisesti

• kannustin sähköisen ilmoittamisen lisäämiseksi: paperi-ilmoitus on annettava aikai-
semmin kuin sähköinen ilmoitus.

2) Maksuajankohtien yhtenäistäminen

– eri verolajit maksetaan samana ajankohtana, joten maksukertojen määrä vähenee

Nykytila:
• ainoastaan työnantajavelvoitteiden (ennakonpidätys ja työantajan sosiaaliturva-

maksu + rajoitetusti verovelvollisen lähdevero + sotu; ulkomaisen palkansaajan
lähdevero) maksun määräpäivä on sama.

Verotili:
• kaikkien verotilin soveltamisalaan kuuluvien verojen eräpäivä on kalenterikuu-

kauden 12. päivä.

3) Ennakkopalautus- ja tilikausipalautushakemusmenettelystä luopuminen

4) Alarajahuojennushakemusmenettelystä luopuminen

5) Verolajikohtaisesta maksamisesta luopuminen
• vain yksi maksu Verohallinnolle henkilökohtaisella viitteellä
• virheiden väheneminen: selvittelykulut pienenevät
• maksumenettelyn yksinkertaistuminen

6) Mahdollisuus kuitata alv-palautuksilla maksettavia veroja
• edestakainen maksuliikenne vähenee

7) Mahdollisuus maksaa etukäteen veroja ja jättää palautettavia määriä verotilille
• edestakainen maksuliikenne vähenee

8) Kokonaiskuvan näkeminen verotiliotteella ja verkkopalvelulla

9) Vuorovaikutteinen asiointi verkkopalvelun avulla (tulevaisuudessa)

10) Pienyritysten pidennetyt verokaudet

1) kalenterivuosi

– ilmoitusten määrä/vuosi pienenee
– maksujen määrä/vuosi pienenee

Käsittää vain arvonlisäveron.
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2) neljänneskalenterivuosi

– ilmoitusten määrä/vuosi pienenee
– maksujen määrä/vuosi pienenee

Käsittää kaikki verotiliverot, lukuun ottamatta arpajaisveroa ja vakuutusmaksuveroa ja työnantajista
muut kuin säännöllisen työnantajan vain, jos on kysymyksessä sellainen arvonlisäverovelvollinen,
joka on oikeutettu neljänneskalenterivuosi- tai kalenterivuosimenettelyyn.

5.3.1.3 Verohallinnon sähköisten palvelujen hankkeet

Sähköinen tiedonkeruu

Verohallinto saa pääosan yrityksiltä keräämistään tiedoista sähköisessä muodossa. Ilmoittaminen
tapahtuu lähinnä Tyvi-palvelun kautta. Vuosi-ilmoitusten osalta sähköisten ilmoitusten kattavuus on
jo niin suuri, ettei se voi käytännössä enää lisääntyä merkittävästi.

Valvontailmoitusten osalta sähköinen ilmoittaminen tulee edelleen kasvamaan. Sähköisten ilmoitus-
ten osuuden arvioidaan vuonna 2008 olevan noin 65 % ja vuonna 2009 noin 75 %. Vuonna 2010
siirrytään kausiveroilmoittamiseen, jolloin sähköisyysaste ylittää 90 %. Pidennetty ilmoitusjakso
vähentää merkittävästi pienten yritysten antamia ilmoitusten määrää.

Kehittämis- ja markkinointityötä jatketaan yhdessä operaattorien kanssa niin, että vuoteen 2012
mennessä on siirrytty sähköiseen ilmoittamiseen lähes kokonaan. Erityisesti pienempien yritysten
sähköistä ilmoittamista lisätään tehostamalla Verohallinnon omien sähköisten kanavien; ilmoitin-
palvelun ja palkka.fi:n käyttöä.

Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä (YTJ)

Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä on Verohallinnon ja Patentti- ja rekisterihallituksen yhteinen tieto-
järjestelmä, joka mahdollistaa yrityksen perustamiseen, muuttamiseen ja lopettamiseen liittyvien
tietojen ilmoittamisen yhdellä ilmoituksella molemmille viranomaisille. Järjestelmässä siirrytään
vaiheittain sähköiseen ilmoittamismenettelyyn, jossa asiakas voi antaa sähköisesti kaikki yrityksen
perustamiseen ja muuttamiseen liittyvät tiedot.

Sähköinen ilmoittamismenettely helpottaa huomattavasti asiointia yrityksen perustamis- ja muutos-
tilanteissa. Sähköisessä palvelussa asiakasta voidaan ohjata antamaan kaikki tarvittavat tiedot ker-
ralla ja oikeassa muodossa, ja siinä voidaan myös hyödyntää järjestelmässä jo olevia tietoja. Myös
viranomaisen oma käsittelyprosessi tehostuu ja nopeutuu, kun osa tapauksista ei enää vaadi lain-
kaan virkailijatyötä.

Sähköinen ilmoittamismenettely on vuorovaikutteinen palvelu, jossa asiakkaalta voidaan mm. pyy-
tää tarvittavia lisäselvityksiä, ja jossa hän voi seurata asian käsittelyn etenemistä sekä tarkistaa ai-
kaisemmat ilmoituksensa. YTJ:n sähköinen asiointi voi hyödyntää myös valtionhallinnon tulevaa
asiointitiliä, jolloin yritys saisi halutessaan esimerkiksi tiedon päätöksistä ja selvityspyynnöstä
omalle asiointitililleen.
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Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän ensimmäinen sähköinen palvelu, osoite- ja yhteystietojen lähet-
täminen, otetaan käyttöön syksyllä 2009. Julkisten osoitetietojen lisäksi yritys voi samassa palve-
lussa päivittää myös Verohallinnolla olevaa postiosoitetietoaan. Osoite- ja yhteystietojen muutoksia
ilmoitetaan nykyisin vuosittain noin 22 000 kappaletta.

Sähköisen asioinnin toisessa vaiheessa, vuonna 2010, yksityiset elinkeinonharjoittajat voivat ilmoit-
taa sähköisesti elinkeinotoiminnan alkamiseen ja muuttamiseen liittyvät tiedot (lomakkeiden Y3 ja
Y6 tiedot). Samassa vaiheessa myös muut jo olemassa olevat yritykset voivat ilmoittaa sähköisesti
Verohallinnon rekistereitä koskevat muutokset sekä keskeiset muutostiedot kaupparekisteriin.
Aloittamisilmoituksia tulee vuosittain noin 31.000 ja tähän toteutusvaiheeseen liittyviä muutosil-
moituksia noin 93.000.

Kolmannessa vaiheessa, vuonna 2011, toteutetaan yhtiömuotoisten yritysten sähköinen perustami-
nen. Perustamisilmoituksia on vuosittain noin 20 000.

Sähköisen asioinnin arvioidaan kehittyvän seuraavasti:

Vuosi 2010 Osoite- ja yhteystietomuutoksista sähköisesti 30 %
Vuosi 2011 Osoite- ja yhteystietomuutoksista sähköisesti 60 %

Muista muutoksista sähköisesti 20 %
Vuosi 2012 Osoite- ja yhteystietomuutoksista sähköisesti 80 %

Muista muutoksista sähköisesti 40 %
Perustamisista sähköisesti 20 %

5.3.1.4 Tilinpäätöstietojen välittäminen Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH)

Vuonna 2009 päättyvästä tilikaudesta alkaen yritykset voivat antaa myös kaupparekisteriin toimitet-
tavat tilinpäätösasiakirjat sähköisen veroilmoituksen antamisen yhteydessä Verohallinnolle. Näin
niistä ei tarvitse enää toimittaa erikseen paperiversioita Patentti- ja rekisterihallitukseen.

5.3.1.5 Palkka.fi

Palkka.fi on valtion ja vakuutusyhtiöiden pientyönantajille tarjoama maksuton palvelu, jonka kehit-
tämistä jatketaan. Palvelun ylläpidosta vastaa Verohallinto. Pienyritykset ja kotitaloudet sekä yhdis-
tykset ja järjestöt voivat hoitaa palvelussa kaikki työntekijän palkkaamiseen liittyvät velvoitteensa
yhdellä kertaa. Palvelun aktiivisen käyttäjämäärän arvioidaan olevan vuoteen 2012 mennessä noin
50 000. Näistä yritysasiakkaita olisi noin 20 000, noin kolmannes kohderyhmästä.

5.3.1.6 Uudet sähköiset palvelut

Vuonna 2010 yritysten käyttöön tulee verotilin verkkopalvelu, joka sisältää myös kausiveroilmoit-
tamisen. Tämän palvelun käyttöaste kohderyhmässä on alusta lähtien hyvin korkea. Seuraavassa
vaiheessa palveluun lisätään suora ohjelmistointegraatioliittymä, jolloin verkkopalvelutoiminnon si-
sältyvät suoraan yritysten talousohjelmiin.

Vastaava kehitys tapahtuu Ulkomaisten arvonlisäverojen palautusten hakupalvelussa, joka julkais-
taan vuonna 2010. Se korvaa muihin jäsenmaihin suuntautuvan paperiasioinnin. Sähköisen asiointi-
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portaalin käyttö kohderyhmässä on 100 %, koska muuta keinoa ei ole. Myöhemmin palveluun liite-
tään ohjelmistointegraatioliittymä.

5.3.1.7 Tullihallinto

EU:n tasolla tullihallinnossa on meneillään kansalliset rajat ylittäviä lainsäädäntöhankkeita, joilla
tulee olemaan yritysten asiointia sekä tiedonantovelvollisuutta huomattavasti helpottavia vaikutuk-
sia. Euroopan unionin tullikoodeksi on tullut voimaan 24.6.2008, ja sen toimeenpanoon liittyvä uu-
distettu soveltamisasetus saataneen viimeistellyksi koodeksikomiteassa loppuvuodesta 2009. Tämä
merkitsee sitä, että se voi tulla voimaan aikaisintaan vuonna 2010. Kun uutta lainsäädäntöä ryhdy-
tään soveltamaan, sähköisestä ilmoittamisesta ja sähköisestä tiedonvaihdosta ylipäätään tulee yhtei-
sön tullilainsäädäntöön perustuva pääsääntö.

Yhden yhteyspisteen periaate on osa eTulli-hanketta. Yrityksille sähköinen tulli tarkoittaa mahdolli-
suutta antaa tulli-ilmoitukset sähköisesti ajasta ja paikasta riippumatta siten kuin se yrityksille par-
haiten sopii. Asiointi tullissa vähenee minimiinsä. eTulli-hanke on erittäin laaja, ja se on aikataulu-
tettu noin kymmenen vuoden ajanjaksolle.

5.3.1.8 Tilastointi: Tilastokeskus ja Tullihallitus

Vuosien 2008 ja 2009 aikana Tilastokeskus selvittää tiedonantajien tilastokyselyihin vastaamiseen
käyttämää aikaa sekä kokemuksia lomakkeista ja niiden täyttämisestä. Lisäksi lomakkeella on ky-
symyksiä ohjeista ja muusta täyttämistä helpottavasta materiaalista. Tiedonantaja voi myös antaa
palautetta tiedonkeruun toteuttamisesta. Käytännössä selvitys tehdään eri tiedonkeruiden yhteydessä
lisälomakkeella, johon odotetaan yhteensä noin 10 000 vastausta. Vastaava selvitys on toteutettu
Tullihallituksen Intrastat-tiedonkeruussa. Tulokset selvityksestä valmistuvat vuoden 2009 aikana.

Tilastoalalla toteutettavia hankkeita:

− Vuoden 2009 aikana käynnistetään hanke, jossa testataan ja testaustulosten perusteella pa-
rannetaan eniten hallinnollista taakkaa aiheuttavien tiedonkeruiden sähköisiä lomakkeita.

− Kehitetään otantojen koordinointia, joka mahdollistaa tasaisemman tiedonantorasitteen
etenkin pienten yritysten ja joidenkin tiedonkeruiden osalta.

− Yhtenäistetään yritystietojen tiedonkeruiden vaiheita, mikä osaltaan tekee vastaamisen suju-
vammaksi niiden tiedonantajien osalta, jotka vastaavat toistuvasti tiedonkeruisiin.

− Majoitustilastossa saatuja hyviä kokemuksia tiedonkeruusta suoraan yritysten tietojärjestel-
mistä laajennetaan niissä tiedonkeruissa, joissa on parhaat edellytykset menettelyn toteutuk-
seen.

− Tullihallituksen Intrastat – tiedonkeruussa sovelletaan edelleen asetuksen edellyttämää mi-
nimiotoskokoa siten että mahdollisimman vähän yrityksiä on tiedonantajina Intrastat
-tiedonkeruussa. Vuonna 2009 tiedonantovelvollisia ovat yritykset, joiden tuonti EU-maista
ylittää 200 000 euroa ja/tai vienti EU-maihin 300 000 euroa.

Tiedonantajia ovat sisäkauppaa käyvät arvonlisäverojärjestelmään rekisteröidyt yritykset ja yh-
teisöt. Sisäkaupan tiedonantovelvollisia yrityksiä on noin 8 000.
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Euroopan Unionin parlamentin ja neuvoston asetusta Intrastat-järjestelmästä ollaan parhaillaan
uudistamassa. Uusittu asetus mahdollistaa entistä pienemmän otoskoon EU-tuontia harjoittavien
yritysten osalta. Suomessa uusittua asetusta sovellettaneen vuodesta 2010 lähtien.

5.3.2 Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala

5.3.2.1 Maataloustukiin liittyvät menettelyt

Maa- ja metsätalousministeriö asetti 18.6.2007 selvitysmiehen, jonka tehtävänä oli kartoittaa maata-
louden tuki- ja valvontajärjestelmään liittyviä ongelmia ja tehdä ehdotuksia siitä miten järjestelmiä
voitaisiin kehittää yksinkertaisempaan suuntaan. Selvitysmiehen suositukset on käsitelty virallisessa
työryhmässä jonka työ päättyy 31.12.2008 mennessä. Työryhmä pitää tärkeänä mm. sähköisen tu-
kihaun ja siihen liittyvien neuvontapalvelujen, sekä hakuoppaan ja tukihakemuslomakkeen kehittä-
miseksi. Samoin jatketaan maataloushallinnon rekistereiden yhteiskäyttöön, valvontojen ja valvon-
tapöytäkirjojen kehittämiseen sekä eräiden tilusjärjestelyihin, karttapalveluun ja lainsäädännön säh-
köiseen saatavuuteen liittyvien toimenpide-ehdotusten kehittämistä.

5.3.2.2 Elintarviketurvallisuus

Maa- ja metsätalousministeriön asettaman pienten ja keskisuurten yritysten kokemia elintarvike-
lainsäädännön ja –valvonnan ongelmia selvittävän hankkeen toimenpide-ehdotukset valmistuvat
vuoden 2009 alusta. Elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa on käynnissä elintarvikevalvontakohtei-
den riskiluokituksen kehittäminen. Ensimmäiset mallit liha- ja kala-alan laitoksille otetaan käyttöön
vuonna 2009 ja mallin soveltamista muihin elintarvikehuoneistoihin jatketaan. Omavalvontasuunni-
telmien laatimista ja omavalvonnan kirjanpitoa helpottavien elinkeinon laatimien hyvän käytännön
oppaiden käyttöönottoa edistetään. Kaupan alalla otetaan käyttöön omavalvontatietopankki, jossa
omavalvonnan tulokset ovat sähköisesti valvontaviranomaisten saatavilla. Tuotekohtaisten lupajär-
jestelmien osalta elintarvikkeiden täydentämisluvasta luovutaan vuoden 2009 alusta alkaen.

5.3.3 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala

5.3.3.1 Taloushallinnon raportointi ja työnantajana toimimisen tiedonantovel-
voitteet

Työ- ja elinkeinoministeriö teettää vuoden 2009 aikana kaksi standardikustannusmenetelmään
(SCM) perustuvaa selvitystä ministeriön vastuualueelle kuuluvien prioriteettialueiden eli taloushal-
linnon raportoinnin ja työnantajana toimimisen lakisääteisten tiedonantovelvoitteiden yrityksille ai-
heuttamien hallinnollisten kustannusten mittaamiseksi ja arvioimiseksi. Työnantajana toimimisen
tiedonvelvoitteita koskevaan selvitykseen sisältyy myös sosiaali- ja terveysministeriön alaan kuulu-
via velvoitteita.
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Taloushallinnon raportoinnin osalta selvityksen kohteena tulevat olemaan kirjanpitolain ja kirjanpi-
toasetuksen sekä tilintarkastuslain tiedonantovelvoitteet. Työnantajana toimimiseen liittyvien tie-
donantovelvoitteiden osalta selvityksen kohteeksi otetaan koko työlainsäädäntö sekä sosiaali- ja ter-
veysministeriön alalta työsuojelu, sosiaalivakuutus-, työterveyshuolto-, sekä tasa-arvolainsäädäntö.
Selvitykset eivät tässä yhteydessä koske verotukseen liittyviä työnantajavelvoitteita.

Hallinnollisen taakan mittausselvitysten toteuttaminen kilpailutetaan alkuvuodesta 2009, selvitykset
toteutetaan kevään ja kesän 2009 aikana, ja niiden tulosten arvioidaan olevan käytettävissä syksyllä
2009. Mittaustulosten pohjalta voidaan erityisesti tunnistaa eniten hallinnollisia kustannuksia aihe-
uttavat tiedonantovelvoitteet kyseisiltä säädösalueilta. Taloudellisen raportoinnin aiheuttaman hal-
lintotaakan SCM-mittausselvityksen lisäksi työ- ja elinkeinoministeriö on joulukuussa 2008 lähet-
tänyt sidosryhmille lausuntopyynnön taloudelliseen raportointiin liittyvistä kehitystarpeista. Lau-
suntopyynnössä sidosryhmiltä pyydetään näkemyksiä muun ohella siitä, miten direktiivien sallimat
poikkeusmahdollisuudet tulisi hyödyntää.

Tarvittavia jatkotoimia sekä hallinnollisten velvoitteiden keventämistarpeita ja -mahdollisuuksia ar-
vioidaan selvitysten tulosten valmistuttua vastuuministeriöiden ja keskeisten sidosryhmien yhteis-
työnä. Työlainsäädännön osalta arviointi tehdään kolmikantaisesti. Arvioinnissa on otettava huomi-
oon Suomea sitovat kansainväliset velvoitteet, erityisesti yhteisölainsäädäntö ja Kansainvälisen työ-
järjestö ILO:n yleissopimukset.

Huomionarvoista työlainsäädännön osalta on se, että laajat kokonaisuudistukset on toteutettu vasta
vuosituhannen vaihteessa (1996–2007). Kolmikantaiseen työnantaja- ja palkansaajajärjestöjen sekä
maan hallituksen yhteistyöhön ovat osallistuneet myös yrittäjät. Sääntely on ajantasaista ja eri osa-
puolten näkökannat on sovitettu yhteen valmistelussa.

5.3.3.2 Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan muu lainsäädäntö

Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan lainsäädännöstä valtaosa liittyy suoraan yritys- ja elin-
keinotoimintaan. Ministeriön vastuulle kuuluvat muun muassa työllisyys, työttömyys ja julkinen
työvoimapalvelu; työympäristökysymykset, työehtosopimukset ja työriitojen sovittelu; alueiden ke-
hittäminen, elinkeinopolitiikka; energiapolitiikka sekä ilmastopolitiikan kansallisen valmistelun ja
toimeenpanon yhteensovittaminen; innovaatio- ja teknologiapolitiikka, yritysten kansainvälistymi-
nen ja tekninen turvallisuus; markkinoiden toimivuus, kilpailun edistäminen ja kuluttajapolitiikka.

Työ- ja elinkeinoministeriö tulee vuoden 2009 aikana kartoittamaan oman hallinnonalansa lainsää-
däntöön liittyvät merkittävimmät yritysten hallinnollista taakkaa aiheuttavat tiedonantovelvoitteet ja
sen pohjalta arvioimaan mahdollisuudet velvoitteiden yksinkertaistamiseen. Työ toteutetaan minis-
teriön osastojen ja yksiköiden sekä hallinnonalan yhteistyönä. Kartoituksen tulosten perusteella pää-
tetään tarvittavista jatkotoimenpiteistä ja mahdollisista lisäselvitystarpeista.

5.3.4 Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala

Työnantajana toimimisen tiedonantovelvoitteet

Työ- ja elinkeinoministeriön toimesta toteutettavan, työnantajana toimimiseen liittyvien tiedonanto-
velvoitteiden hallinnollisten kustannusten mittauksen kohteeksi otetaan työ- ja elinkeinoministeriön
vastuualueella olevan työlainsäädännön lisäksi sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalta työ-
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suojelu-, sosiaalivakuutus-, työterveyshuolto- sekä tasa-arvoalainsäädäntö (ks. luku 5.3.3.1). Tarvit-
tavia jatkotoimia sekä hallinnollisten velvoitteiden keventämistarpeita ja -mahdollisuuksia arvioi-
daan mittausten tulosten valmistuttua vastuuministeriöiden ja keskeisten työmarkkinaosapuolten
yhteistyönä kolmikantaisesti. Työelämän lainsäädäntöä arvioitaessa on huomionarvoista, että koti-
maisen työlainsäännön tavoitteet ja sisältö valmistellaan kolmikantaisesti. Arvioinnissa on lisäksi
otettava huomioon Suomea sitovat kansainväliset velvoitteet, erityisesti yhteisölainsäädäntö ja Kan-
sainvälisen työjärjestö ILO:n yleissopimukset.

5.3.5 Ympäristöministeriön hallinnonala - ympäristölupamenettelyt

Ympäristöministeriö jatkaa edelleen toimia yritysten hallinnollisen taakan vähentämiseksi omalla
hallinnonalallaan. Ensisijaisesti tähän pyritään ympäristölupien käsittelyn tehostamisella.

1) Sähköinen järjestelmä

LUPA-järjestelmähankkeen keskeisenä tavoitteena on toteuttaa ympäristölupajärjestelmän ja
-hallinnon tehostamista sekä lupakäytäntöjen yhdenmukaistamista tarkoittavan 2005 - 2007 hank-
keen esittämät järjestelmät ja järjestelmämuutokset. Lupamenettelyä tukevalla uudella sähköisellä
järjestelmäkokonaisuudella voidaan saavuttaa merkittäviä parannuksia ja tuottavuushyötyjä nykyi-
seen osin epäyhtenäiseen lupakäsittelykäytäntöön verrattuna, kun tietojärjestelmää rakennettaessa
uudistetaan myös menettelyä ja käytäntöjä.

Ympäristölupamenettelyä tukeva sähköinen asiointiympäristö ja käsittelyjärjestelmä toteutetaan si-
ten, että se soveltuu sekä ympäristönsuojelulain että vesilain mukaisten lupien käsittelyyn. Ympäris-
tölupamenettelyn kehittäminen tulee sisältämään muutoksia luvan hakemiseen, hakemuksen käsitte-
lyyn ja luvan julkaisemiseen. Muutosten tukemiseksi kehitettävät tietojärjestelmät tekevät koko lu-
paprosessin hallinnan mahdolliseksi.

Keskeisenä tekijänä järjestelmässä on erityisesti luvan hakijalle ja valmistelijalle suunnattu ns. rat-
kaisupankki-tietokanta, joka sisältää mm. toimialakohtaisia lupamääräyksiä, niiden perusteluja,
lainsäädäntöä sekä valitustuomioistuinten päätöksiä. Ratkaisupankin avulla myös lupaviranomaisen
johto voi seurata lupien sisältöä ja asettaa niille tavoitteita. Pilotointi ensimmäisten toimialojen
kohdalla on valmis otettavaksi koekäyttöön syksyllä 2009.

Sähköisen asiointiympäristön kehittyessä myös yritysten raportointi, tarkkailu ja selvitysvelvoittei-
den toimeenpanon seuranta parantuu. Yrityksille suunnatut velvoitteet yhdenmukaistuvat toimiala-
kohtaisesti tiedon saatavuuden parantuessa ja valvontatoimia voidaan keskittää entistä paremmin
niihin toimijoihin, joiden ympäristöllinen toimivuus ei ole toivotulla tasolla. Ympäristöllisesti hyvi-
en suoriutujien valvontaa voidaan vastaavasti lieventää.

Ympäristöluvat on tarkistettava joko määräajoin tai toiminnan muuttuessa. Lupien uusiminen on
käytännössä muodostunut hallinnollisesti tarpeettoman raskaaksi, vaikka lainsäädäntö mahdollistai-
si tarkistushakemuksen joustavan käsittelyn. Sen lisäksi mitä ympäristöministeriö on jo tehnyt tar-
kistamishakemusten käsittelyn joustavoittamiseksi, on lisäksi tarpeen keventää tarkistamisen menet-
telyä osana sähköisen järjestelmän kehittämistä. Koska lupien tarkistamisen ensimmäinen laajempi
kierros alkaa ympäristöhallinnon tilastojen mukaan vuonna 2011–2012, tulee tarkistamisen uusien
keventämiskeinojen olla sekä viranomaisten että yrittäjien käytettävissä vuoden 2011 alkaessa.
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Ympäristöministeriön LUPA-hanke sähköisen asioinnin kehittämisestä tulisi olla valmis vuoden
2010 lopussa ja siihen on saatu lisärahoitusta valtionvarainministeriöstä. Hankkeen kokonaiskus-
tannukset on arvioitu 950 000 euroksi.

2) Lupamenettelyn keventäminen

Ympäristöministeriön 2005–2007 hankkeen tulosten pohjalta menettelyjen keventäminen ja toimi-
alakohtaisten normien jatkovalmistelu toteutetaan ensivaiheessa ministeriön 2008 asettamassa jat-
kohankkeessa, jossa valmistellaan tarvittavat keskeiset säädösmuutokset. Ympäristösuojelulakia
(86/2000) muutetaan rekisteröintimenettelyä vahvistamalla. Ympäristönsuojeluasetusta (169/2000)
muutetaan lupakynnysten ja toimivaltajaon osalta. Toimialakohtaisia normeja säädetään viidelle eri
toimialalle; murskausasemille ja kivenlouhimoille, asvalttiasemille, alle 50 MW:n polttolaitoksille
ja polttonesteiden jakeluasemille. Suurin osa näistä toiminnoista siirtyy lupamenettelyä kevyempään
rekisteröintimenettelyyn. Säädösmuutosten on tarkoitus tulla voimaan vuoden 2009 aikana.

Lisäksi ympäristöministeriö tutkii lainsäädännön osalta mahdollisuuksia pienentää yritysten hallin-
nollista taakkaa edelleen. Rekisteröintimenettelyä kehitetään ja tarkastellaan mahdollisuuksia, millä
edellytyksillä ja minkälaisilla reunaehdoilla ympäristölupien lupakynnystä voidaan nostaa laajem-
maksi kuin aiemmissa hankkeissa on esitetty. Lisäksi selvitetään, missä määrin on oikeudellista tar-
vetta korvata lupamenettelyä joillakin muilla menettelyillä, jos luvanvaraisuus poistetaan eräiltä ny-
kyisin luvanvaraisilta toiminnoilta. Tarkastelu on kokonaisuudessaan valmis 2009 lopussa ja jatko-
toimien suunnittelu voidaan aloittaa vuonna 2010. Kustannuksia voidaan arvioida vasta toimenpide-
ehdotusten ollessa käytettävissä.

Ympäristöministeriö on selvittänyt ympäristöluvissa annettavien niin sanottujen selvitysvelvoittei-
den käyttöalaa. Selvityksessä ilmeni velvoitteiden osalta valtakunnallista epäyhtenäisyyttä ja vel-
voitteiden määrän ja laadun eroavaisuuksia. Saadut tutkimustulokset ovat olleet laajalla lausunto-
kierroksella ja lausuntokierrokselta saadun palautteen pohjalta ympäristöministeriö harkitsee, ovat-
ko lakimuutokset asiassa tarpeen. Joka tapauksessa ympäristöministeriö tulee ohjaamaan lupaviran-
omaisia selvitysvelvoitteiden käytön yhdenmukaistamiseksi ja täsmentämiseksi.

3) Parhaan tekniikan selvitykset

Ympäristönsuojelulain mukaan ympäristöluvan tulee perustua parhaaseen mahdolliseen tekniik-
kaan(BAT). EU:n BAT- raportit käsittävät IPPC direktiivin (neuvoston direktiivi ympäristön pi-
laantumisen ehkäisemisen ja vähentämisen yhtenäistämiseksi 96/61/EY) laitosluettelon toimialat,
jotka ovat lähinnä suurta teollisuutta. YSL edellyttää kuitenkin BAT tason saavuttamista myös pie-
niltä ja keskisuurilta yrityksiltä. Ympäristöministeriö on yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen,
lupa- ja valvontaviranomaisten ja toiminnanharjoittajien kanssa tuottanut pienelle ja keskisuurelle
toiminnalle tarkoitettuja kansallisia parhaan käyttökelpoisen tekniikan ohjeita. Tätä ohjeistusta tul-
laan edelleen jatkamaan.

Toimialakohtaisen parhaan tekniikan selvityksen kustannukset ovat keskimäärin noin 40–50 000
euroa.

4) Ympäristöjärjestelmät

Yhteisön ympäristöasioiden hallinta- ja auditointijärjestelmä (EMAS-järjestelmä) perustettiin vuon-
na 1993. Järjestelmää tarkistettiin vuonna 2001, jolloin annettu asetus ((EY) No 761/2001) on tällä
hetkellä voimassa. EU:ssa on nyt valmisteilla EMAS-asetuksen uudistaminen. Tavoitteena uudis-
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tuksessa on, että EMAS-järjestelmään rekisteröityjen organisaatioiden hallinnollinen taakka vähe-
nee joustavamman sääntelyn ja sääntelyhelpotusten kautta. Keventämisen kohteena ovat erityiset
pienet ja keskisuuret yritykset. Samalla ministeriö kehittää vapaaehtoisten ympäristönsuojelutoimi-
en EU:n EMAS-järjestelmän ja kansainvälisen ISO 14001-standardin nykyistä parempaa hyödyn-
tämistä lupaprosessissa ja valvonnassa. Uudistettavan EMAS-asetuksen valmisteluaikataulun mu-
kaan lainsäädännön muutokset tulisivat voimaan todennäköisesti 2011 tai 2012.

5.4 Säädösvalmistelussa syntyvän hallinnollisen taakan arviointi

Ohjausryhmän ehdottaman yritysten hallinnollisen taakan vähentämistavoitteen tosiasiallinen saa-
vuttaminen edellyttää myös sitä, että uudella lainsäädännöllä ei luoda tarpeettomia uusia hallinnolli-
sia kustannuksia. Uuden lainsäädännön hallinnollisten kustannusten arviointi sisältyy jo nyt sää-
dösehdotusten vaikutusten arvioinnista annettuihin ohjeisiin (oikeusministeriö 2007) osana talou-
dellisten vaikutusten ja yritysvaikutusten arviointia.

Vaikutusarviointiohjeiden mukaan valmisteltavan uuden sääntelyn yritysvaikutuksia arvioitaessa on
muun ohella tarkasteltava sitä, aiheutuuko valmisteltaviin säännöksiin perustuvista erilaisista ilmoi-
tus- lupa-, raportointi- ja rekisteröintimenettelyistä yrityksille hallinnollisia kustannuksia. Hallinnol-
lisen taakan vähentämisen näkökulmasta on erittäin tärkeää, että uuteen sääntelyyn perustuvien hal-
linnollisten velvoitteiden tarpeellisuus sekä velvoitteiden erilaisten toteuttamisvaihtoehtojen kus-
tannukset arvioidaan ja perustellaan huolellisesti. Yritysten hallinnollisten kustannusten arvioinnis-
ta, kuten yleensäkin vaikutusarvioinnista, vastaa valmisteleva ministeriö.

Oikeusministeriön tarkastustoimisto seuraa vaikutusarvioinnista annettujen ohjeiden noudattamista
säädösvalmistelussa. Tämän osana tarkastustoimisto seuraa myös yritysvaikutusten arvioinnin
asianmukaista toteuttamista.

Oikeusministeriön toteuttamaa yleistä seurantaa täydentämään työ- ja elinkeinoministeriö tulee jär-
jestämään valtiopäivävuodesta 2009 alkaen yritysten uusiin hallinnollisiin kustannuksiin kohdistu-
van hallituksen esitysten seurannan. Seuranta toteutetaan yhteistyössä oikeusministeriön, muiden
ministeriöiden ja elinkeinoelämän keskeisten sidosryhmien kanssa. Seurannan tuloksia käsitellään
säännöllisesti yritysten hallinnollisen taakan vähentämisen ohjausryhmässä ja paremman sääntelyn
ministerityöryhmässä.

5.5 Toimintaohjelman toteutuksen seuranta ja vastuut

Ohjausryhmän esityksenä on, että yritysten hallinnollisen taakan vähentämistä koskevan kansallisen
toimintaohjelman tavoitteena on vähentää taakkaa vuoden 2006 tasosta 25 prosentilla vuoteen 2012
mennessä. Toimintaohjelman toteuttamisen ja seurannan lähtökohtana voidaan pitää VATT:n arvio-
ta, jonka mukaan yritysten hallinnollinen taakka olisi Suomessa kaikkiaan noin kaksi prosenttia
bruttokansantuotteesta eli samaa luokkaa kuin esimerkiksi koko lainsäädäntönsä yrityksille aiheut-
tamat hallinnolliset kustannukset mitanneessa Ruotsissa (noin 2,1 % BKT:stä). VATT:n arvio hal-
linnollisen taakan lähtötasosta kattaa sekä EU-lainsäädännöstä että kansallisesta lainsäädännöstä ai-
heutuvan hallinnollisen taakan.

Toimintaohjelmaan esitettävien ja valittavien toimenpiteiden toteuttamisesta huolehtivat vastuumi-
nisteriöt ja –viranomaiset. Ohjausryhmän keskeisenä tehtävänä tulee olemaan toimintaohjelman to-
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teuttamisen tukeminen, yhteensovittaminen ja seuranta eri prioriteettialueilla. Ohjausryhmä esittää,
että toimintaohjelman toimenpiteistä vastaavat ministeriöt ja viranomaiset raportoivat toimenpitei-
den edistymisestä ohjausryhmälle säännöllisesti. Toimintaohjelman toteuttamista esitetään käsitel-
tävän säännöllisesti myös paremman sääntelyn ministerityöryhmässä. Toimintaohjelman seurannan
yhteydessä arvioidaan toimintaohjelman täydentämis- ja päivittämistarpeet.

Koska toimintaohjelman tavoitteeksi esitetään vähentää yritysten hallinnollista taakkaa 25 prosentil-
la vuoden 2012 loppuun mennessä, ohjausryhmän toimikautta tulisi tarvittaessa jatkaa vuoden 2012
loppuun.

Työ- ja elinkeinoministeriö tulee ohjausryhmän seurantatyötä tukemaan järjestämään toimintaoh-
jelman toteuttamisen ja vaikuttavuuden järjestelmällisen seurannan. Niillä prioriteettialueilla, joilla
toteutetaan hallinnollisten kustannusten lähtötason kattava arviointiselvitys standardikustannusmal-
liin tai vastaavaan menetelmään perustuen, samaa menetelmää hyödynnetään myös hallinnollisen
taakan kehityksen seurannassa. Muiden toimintaohjelman alueiden osalta seuranta toteutetaan ylei-
semmin hyödyntäen esimerkiksi suppeampaan otantaan perustuvia yrityskyselyitä. Seurantaselvi-
tykset toteutetaan yhteistyössä vastuuministeriöiden kanssa.

5.6 Toimintaohjelman kustannukset ja saavutettavat hyödyt

Yritysten hallinnollisen taakan vähentämistä koskevien toimenpiteiden kustannuksista ja hyödyistä
voidaan esittää määrällisiä ja laadullisia arvioita. Tarkkoja arvioita kokonaiskustannuksista ja
–hyödyistä ei kuitenkaan voida esittää.

Toimintaohjelma toteutetaan valtiontalouden kehysten ja talousarvioiden puitteissa.

Kustannukset

Toimintaohjelmaehdotukseen sisällytettyjen toimenpiteiden julkistaloudellisten kustannusten osalta
on valtiovarainministeriön hallinnonalalla yksityiskohtaisesti arvioitu esimerkiksi verotilijärjestel-
män käyttöönoton vaikutuksia. Järjestelmän luomisesta Verohallinnolle vuoteen 2010 mennessä ai-
heutuvien kustannusten määräksi on arvioitu 35 miljoonaa euroa, josta noin 8 miljoonaa euroa on
Verohallinnon toimintamäärärahoihin sisältyviä palkkakustannuksia. Valtaosa kustannuksista koh-
distuu tietojärjestelmien muutoksiin ja loput säädösvalmisteluun, prosessien uudistamiseen, toimin-
nan suunnitteluun, ohjeistukseen, koulutukseen ja viestintään. Kustannuksiin sisältyy myös verotilin
sähköisen asiointipalvelun toteutus (noin 2,5 miljoonaa euroa). Tietojärjestelmäkustannuksiin sisäl-
tyvät varsinaisen verotilin lisäksi käytössä olevien verotus- ja tukijärjestelmien merkittävät uudis-
tamistyöt. Osa kustannuksia aiheutuu sellaisten uusien järjestelmien käyttöönotosta, jotka olisi to-
teutettu ilman verotilijärjestelmääkin, kuten esimerkiksi asianhallinta, virkailijan työväline ja uusi
tulostusjärjestelmä. Verotilin toisen vaiheen hallinnollisiksi kustannuksiksi on alustavasti arvioitu
Verohallinnon toiminta- ja taloussuunnitelmassa vuosille 2009 -2012 noin 9 miljoonaa euroa. Perin-
täjärjestelmän uudistamisesta aiheutuvia kustannuksia ei ole vielä arvioitu.

Toisaalta verotilijärjestelmä mahdollistaisi Verohallinnolle työmääräsäästöjä arviolta 135 henkilö-
työvuotta eli vuoden 2012 tasossa noin 6 milj. euroa vuodessa. Verotilijärjestelmän ensimmäisessä
vaiheessa nykyisestä erillisestä verojen välitysjärjestelmästä pankeille maksettavien korvausten
poistumisen arvioidaan pienentävän Verohallinnon välittömiä kustannuksia noin 750 000 euroa
vuodessa vuoden 2007 kustannustason mukaan laskettuna. Jos verkkopalvelujen käyttäminen yleis-
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tyy arvioidussa määrin, paperitulosteiden vähenemisen ja erillisistä maksumuistutuksista luopumi-
sen arvioidaan pienentävän nykytilaan verrattuna Verohallinnon vuosittaisia kustannuksia noin
440 000 euroa vuoden 2007 kustannustasolla laskettuna. Kaikkia järjestelmästä syntyviä säästöjä ei
ole mahdollista tässä vaiheessa arvioida euromääräisesti. Verotilijärjestelmästä saatavat taloudelli-
set hyödyt kasvaisivat merkittävästi toisen vaiheen käyttöönoton myötä, jolloin voitaisiin luopua
kahden rinnakkaisen järjestelmän ylläpidosta. Pidennettyjen ilmoitus- ja maksukausien käyttöön-
oton arvioidaan mahdollistavan työmääräsäästöjä arviolta 50 henkilötyövuotta eli vuoden 2012 ta-
sossa yli 2 milj. euroa vuodessa. Arvioverotusesitysten väheneminen pienentäisi paperitulosteista ja
postituksesta aiheutuvia kustannuksia vuoden 2007 kustannustasolla arviolta 60 000 euroa vuodes-
sa.

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla esimerkiksi maataloustukijärjestelmän sähköisen
tukihaun käyttöönoton kustannuksiksi on arvioitu 1,2 miljoona euroa vuosina 2009–2012.

Ympäristöministeriön hallinnonalalla ympäristölupamenettelyjä koskevan uuden sähköisen järjes-
telmäkokonaisuuden (LUPA) kokonaiskustannuksiksi on arvioitu 950 000 euroa. Ympäristönsuoje-
lulain mukaan ympäristöluvan tulee perustua parhaaseen mahdolliseen tekniikkaan (BAT); toimi-
alakohtaisen parhaan tekniikan selvityksen kustannukset ovat keskimäärin noin 40 000–50 000 eu-
roa.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa vuonna 2009 toteut-
taman työnantajana toimimisen ja taloushallinnon raportoinnin lainsäädännön tiedonantovelvoittei-
den kustannuksia koskevien, standardikustannusmalliin perustuvien mittausselvitysten kustannuk-
siksi arvioidaan yhteensä 150 000–200 000 euroa. Standardikustannusmalliin perustuvien selvitys-
ten toteuttamista voidaan pitää verrattain kalliina, mutta toisaalta selvitysten kautta saadaan yritys-
ten omiin näkemyksiin ja kokemuksiin perustuvaa järjestelmällistä tietoa tiedonantovelvoitteiden
hallinnollisista kustannuksista ja hallinnollisesta taakasta jatkovalmistelun pohjaksi.

Hyödyt

Ohjausryhmän näkemyksen mukaan toimintaohjelman keskeisenä tavoitteena on saada aikaan yri-
tysten, erityisesti pk-yritysten käytännön toiminnassa ja arjessa tuntuvia hyötyjä. Hallinnollisen taa-
kan väheneminen lisää yritysten tuottavuutta ja kilpailukykyä sekä sitä kautta myös työllisyyttä. Li-
säksi yritysten hallinnollisen taakan keventämistoimenpiteillä on yhtymäkohta julkishallinnon te-
hostumiseen ja tuottavuuden lisäykseen.

Yritysten hallinnollisen taakan vähentämisen hyödyistä voidaan esittää karkeita määrällisiä arvioita.
Olettaen Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen esittämän arvion mukaisesti, että EU-
lainsäädännöstä ja kansallisesta lainsäädännöstä aiheutuva yritysten hallinnollinen taakka on Suo-
messa yhteensä noin kaksi prosenttia bruttokansantuotteesta (vuoden 2007 bruttokansantuotteeseen
suhteutettuna noin 3,6 mrd. euroa) eli suhteellisesti samalla tasolla kuin Ruotsissa, EU-
toimintaohjelman ja kansallisen toimintaohjelmaehdotuksen mukainen 25 prosentin hallinnollisen
taakan vähennys olisi kaikkiaan noin 900 miljoonaa euroa. Tähän liittyen voidaan todeta, että esi-
merkiksi Alankomaiden ja Tanskan mittaustulosten mukaan 40–50 prosenttia yritysten hallinnolli-
sesta taakasta aiheutuu EU-lainsäädännöstä. Hallinnollisen taakan keventämistoimien hyödyt ovat
suhteellisesti merkittävämpiä pk-yritysten ja varsinkin pienten yritysten kannalta.

Välittömät ja välilliset myönteiset vaikutukset yritystoimintaan heijastuvat myönteisesti myös kan-
santalouteen. Euroopan komissio on esittänyt arvion (2007), että EU-sääntelystä ja kansallisesta
lainsäädännöstä aiheutuvan yritysten hallinnollisen taakan vähentäminen 25 prosentilla saisi Suo-
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messa aikaan noin 0,6 prosentin lisäyksen bruttokansantuotteen tasossa vuoteen 2025 mennessä.
Arvio perustuu muun muassa oletukseen, että EU-sääntelystä ja kansallisesta sääntelystä aiheutuva
hallinnollinen taakka olisi Suomessa kaikkiaan noin 1,5 prosenttia bruttokansantuotteesta.


