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Työ- ja elinkeinoministeriölle

Työ- ja elinkeinoministeriö asetti 21.9.2011 tekemällään päätöksellä työryhmän valmistelemaan lisä-
toimenpiteitä harmaan talouden torjumiseksi majoitus- ja ravitsemisalalla. Työryhmän tehtäväksi tuli 
myös valmistella ehdotuksia yritysten hallinnollisen taakan vähentämiseksi majoitus- ja ravitsemis-
alalla. Työryhmän oli saatava työnsä valmiiksi 31.12.2011 mennessä.

Työryhmän työ oli osin jatkoa työ- ja elinkeinoministeriölle maaliskuussa 2011 mietintönsä luovut-
taneen talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjuminen rakennus- sekä majoitus- ja ravitsemi-
salalla -työryhmän työhön. Nyt mietintönsä luovuttavan työryhmän erityisenä tehtävänä oli selvit-
tää mahdollisuudet torjua ohimyyntiä sekä muuta harmaata taloutta majoitus- ja ravitsemisalalla, 
kartoittaa majoitus- ja ravitsemisalan yrityksiin kohdistuvat lakisääteiset tiedonantovelvoitteet sekä 
arvioida ehdotustensa taloudelliset ja muut vaikutukset. Työryhmän tehtävänä ei ollut valmistella hal-
litusohjelmassa yksilöityjä toimenpiteitä.

Työryhmän puheenjohtajaksi määrättiin lainsäädäntöjohtaja Pasi Järvinen työ- ja elinkeinominis-
teriöstä. Työryhmän jäseniksi kutsuttiin työaika- ja palkkausjärjestelmäasiantuntija Sirpa Leppäkan-
gas Palvelualojen ammattiliitto PAM ry:stä sekä varatoimitusjohtaja Veli-Matti Aittoniemi Matkai-
lu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:stä. Työryhmän sihteereinä toimivat hallitussihteeri Jan Hjelt ja 
erityisasiantuntija Mikko Holm työ- ja elinkeinoministeriöstä.

Työryhmä kokoontui toimikautensa aikana neljä kertaa.

Saatuaan työnsä valmiiksi työryhmä jättää kunnioittaen yksimielisen mietintönsä työ- ja elinkeino-
ministeriölle.       

Helsingissä 9 päivänä tammikuuta 2012
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Harmaan talouden torjunta ja yritysten hallinnollisen taakan vähentäminen majoitus- ja 
ravitsemisalalla 
 
1. Yleistä valmistelusta, toimenpide-ehdotuksista ja jatkotyöstä 
 
Työryhmä aloitti työnsä syyskuussa 2011 ja sillä oli noin kolme kuukautta aikaa valmistella toi-
menpiteet majoitus- ja ravitsemisalan harmaan talouden torjumiseksi sekä yritysten hallinnolli-
sen taakan vähentämiseksi. Työryhmä on työnsä aikana pyrkinyt hahmottamaan toimia, joilla 
voitaisiin päästä toimeksiannossa asetettuihin tavoitteisiin. Työryhmän ehdotukset liittyvät mui-
denkin ministeriöiden kuin työ- ja elinkeinoministeriön toimialaan, eikä muilla ministeriöillä ole 
ollut edustusta työryhmässä. 
 
Työryhmä on pyrkinyt nopealla aikataululla kartoittamaan harmaan talouden ehkäisyyn vaikut-
tavia toimenpiteitä ja lainsäädäntömuutoksia. Työryhmä on toimeksiantonsa mukaisesti valmis-
tellut majoitus- ja ravitsemisalaa koskevia toimenpiteitä. Eräiden toimenpiteiden osalta on kui-
tenkin ollut tarpeen arvioida ongelmatilanteita, joita toimenpiteen rajaaminen pelkästään yhdellä 
toimialalla toteutettavaksi saattaa aiheuttaa. 
 
Työryhmän ehdotukset eivät ole varsinaisesti uusia, vaan useimmat tässä mietinnössä käsitellyis-
tä toimenpiteistä ovat olleet esillä valmistelutyössä aiemminkin. Työryhmä on arvioinut lisäksi 
eräitä muissa maissa, lähinnä Ruotsissa käytössä olevia menettelyjä. Työryhmän työn tuloksena 
ovat syntyneet tässä muistiossa esitetyt muutos- ja kehittämisehdotukset. Työryhmän aikataulun 
vuoksi sillä ei ole ollut mahdollisuutta tehdä perusteellista valmistelua ehdotustensa pohjaksi. 
Aikataulu ei myöskään ole mahdollistanut tarvittavien asiantuntijoiden ja sidosryhmien kuule-
mista. 
 
Työryhmän esittämät muutos- ja kehitysehdotukset edellyttävät muun muassa edellä mainituista 
syistä jatkovalmistelua, joka tulisi käynnistää vastuuministeriöissä. 

 
2. Tilastotietoja harmaasta taloudesta majoitus- ja ravitsemisalalla 
 
Majoitus- ja ravitsemisala on yksi keskeisistä harmaasta taloudesta kärsivistä aloista, jossa har-
maan talouden merkitys on muodostunut suureksi muun muassa alan alhaisen aloittamiskynnyk-
sen vuoksi. Lisäksi palveluita käyttävät pääasiassa yksityishenkilöt (alalla tuotettujen palvelujen 
ja tavaroiden arvosta menee yksityiseen kulutukseen yli 60 %), jotka eivät tarvitse kuitteja esim. 
omiin verovähennyksiinsä. Laskennallisesti majoitus- ja ravitsemisalan harmaan talouden tuotos-
ta on arvioitu eduskunnan tarkastusvaliokunnan teettämässä selvityksessä. Harmaan talouden 
tuotoksen on arvioitu vuonna 2007 nousseen noin 400–500 miljoonaan euroon, joka vastaa 8,5 % 
koko alan tuotoksesta.  
 
Harmaa talous ilmenee majoitus- ja ravitsemisalalla pimeinä palkkoina ja ilmoittamattomina 
yrittäjätuloina, kirjanpidon ohittavana ruoka- ja juomamyyntinä, sosiaaliturva- ja sosiaalivakuu-
tusmaksujen laiminlyönteinä, konkurssikeinotteluna ja alkoholin myyntinä ilman lupaa.  
 
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n vuonna 2009 teettämän kyselytutkimuksen mukaan 
harmaan talouden osuus kokonaismyynnistä oli 20 % pikaruuan myynnissä, 12,5 % pääsylippu-
jen myynnissä, 10 % muussa ruoka ja kahvimyynnissä sekä oluen myynnissä, 7,25 % muussa 
anniskelumyynnissä ja 5 % majoitusmyynnissä. 
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3. Harmaaseen talouteen liittyvät työryhmän linjaukset ja ehdotukset 
 

3.1. Viranomaisresurssit 
 

Tehokas harmaan talouden torjunta edellyttää riittävää ja hyvin suunniteltua viranomaisvalvon-
taa. Resurssit ovat kuitenkin vähentyneet viime vuosina olennaisesti. Esimerkiksi alkoholihallin-
nossa viranomaisresurssit ovat vähentyneet olennaisesti viime vuosina: vuoden 2006 lopussa 
valvontaan käytettävissä oli yhteensä 86,25 henkilötyövuotta, kun vastaava luku lokakuussa 
2011 oli 68,95. Tämän myötä varsinaiseen alkoholivalvontaan käytettävissä olevat resurssit ovat 
vähentyneet vähintään samassa suhteessa.  
 
Hallitusohjelmassa todetaan, että harmaan talouden torjuntaa varten asetetaan riittävät resurssit. 
Torjuntatyötä varten tarvitaankin lisää resursseja oikeuslaitokseen sekä vero-, anniskelu- ja työ-
suojeluvalvontaan. Harmaan talouden torjuntatyö vaatii erikoisosaamista, minkä vuoksi eri vi-
ranomaisten on perustettava harmaan talouden torjuntaan erikoistuneita yksiköitä ja uusia virko-
ja.  Harmaan talouden torjuntaan keskittyvillä toimijoilla tulee olla hyvä koulutus tehtäväänsä ja 
heidän tulee pystyä ottamaan huomioon myös yritysten oikeusturvan.  
 
Viranomaisten toimintaresurssit on turvattava ja heillä on oltava mahdollisuus käyttää modernia 
tietotekniikkaa hyödyksi valvontatyössä. Jos näin ei ole, yrityksiltä saatetaan kysyä valvonta-
käynneillä tietoja, jotka ovat jo viranomaisen tiedossa tai jotka yritys on viranomaiselle aikai-
semmin asianmukaisesti ilmoittanut. Esimerkiksi ravintolan edellytetään säilyttävän liikehuo-
neistossa anniskeluun liittyvien lupien ja suunnitelmien jäljennöksiä. Tarkastava viranomainen 
voi valvoa vain luvanhaltijoita ja varmistaa siksi luvan olemassa olon aina ennen tarkastusta. Jos 
viranomainen pystyy tarkistamaan perusasiat omista järjestelmistään, tarkastuskäynneillä voi-
daan keskittyä olennaisiin asioihin. 

 
3.2. Riskiarviointi 

 
Valvonnan epätarkoituksenmukainen kohdentaminen voi johtaa harmaan talouden lisääntymi-
seen samalla kun vastuullisesti toimivien yritysten kustannukset ja hallinnollinen taakka lisään-
tyvät. Suunnitelmallisella riskienarvioinnilla voidaan saada aikaan parempia tuloksia myös ny-
kyisillä resursseilla. 
 
Suomeen on viime vuosina syntynyt satoja laittomasti alkoholia anniskelevia yrityksiä. Suuri osa 
näistä on myös elintarvikevalvonnan ulottumattomissa. Käytännössä valvonnan ulkopuolelle voi 
jättäytyä, jos ei hae anniskelulupaa ja jättää tekemättä ilmoituksen elintarvikehuoneiston perus-
tamisesta. 
 
Monen tällaisen yrityksen toiminnan taustalla on tietämättömyys lainsäädännöstä, mutta joukos-
sa on yrityksiä, jotka myyvät asiakkailleen Virosta salakuljetettua alkoholia.”Yksityisklubien” 
toiminta-ajatuksena on kiertää ravintoloiden aukioloaikoja tai muita ravintoloita koskevia lain 
säännöksiä.  
 
Harmaan talouden torjuntaresursseja on suunnattava nykyistä enemmän myös laittomasti toimi-
viin yrityksiin, jotka myyvät luvattomasti alkoholia tai harjoittavat laajaa ravintolatoimintaa il-
man anniskelulupia. Lainsäädäntöä on työryhmän näkemyksen mukaan toisaalta selkeytettävä 
niin, että erilaisia tilaisuuksia järjestävät yhteisöt voivat järjestää anniskelun laillisesti ja ilman 
kohtuutonta hallinnollista taakkaa. Yksityishenkilöiden ja yritysten mahdollisuuteen järjestää 
juhlia vuokraamissaan tiloissa ei ole syytä puuttua. 
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Työryhmän näkemyksen mukaan: 
 
Aluehallintoviranomaisille on annettava valtuudet valvoa myös niitä ravintoloita, joille ei ole 
myönnetty anniskelulupaa. Elintarvikelakia uudistettaessa on varmistettava, että valvonta koh-
distuu kaikkiin elintarvikkeita tarjoaviin yrityksiin. 
 
Velvoite riskien arviointiin on kirjattava viranomaistoimintaa koskeviin lakeihin. Joissakin tapa-
uksissa riskienarviointi edellyttää viranomaisten tiedonsaantivaltuuksien kehittämistä, koska 
esimerkiksi työsuojeluviranomainen ei saa riittävästi tietoa riskien arvioinnin tekemiseksi. 

 
3.3. Kohdennetut verovalvontahankkeet 

 
Vuosina 2003–2005 toteutetulla verovalvontahankkeella oli myönteisiä vaikutuksia toimialan 
kehitykseen. Hankkeen aikana löydettiin toimintatapoja, joiden avulla ongelmallisimmat yrityk-
set pystytään tunnistamaan. Jatkossa harmaan talouden torjuntatyössä on keskityttävä nimen-
omaan näihin yrityksiin ja kyettävä estämään uusien harmaan talouden yritysten synty. Erityisen 
tärkeää on tunnistaa harmaan talouden piirissä toimivat merkittävät yritysryhmät ja niiden taus-
talla olevat tahot ja henkilöt.  
 
Harmaan talouden selvitysyksikölle ja selvitystyötä tekeville tahoille tulisi taata riittävät valtuu-
det analysoida eri viranomaisten hallussa olevaa tietoa ja luovuttaa niitä salassapitosäännösten 
estämättä muille viranomaisille harmaan talouden torjumiseksi. Myös työsuojeluviranomaisille 
on taattava riittävä tiedonsaantioikeus riskin arvioinnin tekemiseksi. 

 
3.4. Anniskeluvalvonnassa on torjuttava myös harmaata taloutta 

 
Anniskeluvalvontaan perustettiin aikoinaan kolme virkaa harmaan talouden torjunnan hoitami-
seksi. Työryhmän käsityksen mukaan näistä viroista ei ole enää yhtään jäljellä. Jos anniskeluval-
vonnassa keskitytään vain alkoholirikkomusten ja luvanhaltijoiden valvontaan, lopputuloksena 
on, että alkoholilain (1143/1994) avulla luodaan kilpailuetua harmaasti ja laittomasti toimiville 
yrityksille.  
 
Työryhmä esittää selvitettäväksi sellaisen yksikön perustamista, joka hoitaa valtakunnallisesti 
harmaan talouden torjuntaa yhteistyössä kaikkien aluehallintovirastojen kanssa. Yksikkö tulisi 
perustaa aluehallintovirastoon, jotta yksikössä toimivat virkamiehet voisivat tarvittaessa tehdä 
myös anniskelulupaa koskevia päätöksiä.  
 
Alkoholilakia uudistettaessa lakiin olisi tarpeen kirjata selkeät säännökset lupanumerolla osta-
misesta, hankintatietojen säilyttämisestä ja vastuuhenkilöiden vaihtumisesta ilmoittamisesta. 

 
3.5. Tyyppihyväksytyt kassakoneet, henkilöstöpäiväkirja ja kuitinantopakko 

 
Talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjumista rakennus- sekä majoitus- ja ravitsemisalalla 
käsittelevän työryhmän mietinnössä (TEM:n julkaisuja, Kilpailukyky, 17/2011) todetaan, että 
jatkossa selvitetään mahdollisuudet ottaa käyttöön majoitus- ja ravitsemisalalla ohimyynnin es-
tämiseksi tyyppihyväksyttyjä kassakoneita koskeva lainsäädäntö, jota tehostaisi ns. kuitinanto-
pakko. 

 
Edellä mainitun työryhmän ehdotusten lisäksi tässä työryhmässä on arvioitu Ruotsissa käytössä 
olevaa ns. henkilöstöpäiväkirjaa (personalliggare).  
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Ruotsissa tuli voimaan 1.1.2007 laki verovalvonnasta tietyillä aloilla, jonka mukaan ravintola- ja 
kampaamoalalla on pidettävä työssä olevasta henkilökunnasta jatkuvaa päiväkohtaista luetteloa. 
Ravintoloilla tarkoitetaan laissa myös kahviloita, pizzerioita, katukeittiöitä, pitopalveluyrityksiä, 
henkilöstöruokaloita ja noutoruokamyymälöitä. Työssä olevalla henkilökunnalla tarkoitetaan 
kaikkia ravintolan toimintaan osallistuvia, työntekijöiden lisäksi esimerkiksi palkattomia harjoit-
telijoita tai elinkeinonharjoittajan perheenjäseniä. Myös vuokratyöntekijät on merkittävä päivä-
kirjaan. Lain soveltamisalan ulkopuolelle on kuitenkin jätetty ammatinharjoittajat ja muut ns. 
yhden miehen yhtiöt, joissa työskentelee vain yrittäjä itse tai hänen lisäkseen vain hänen puo-
lisonsa tai alle 16-vuotiaat lapset.  
 
Henkilöstöpäiväkirja on säilytettävä kaksi vuotta verovuoden päättymisen jälkeen. Päiväkirjan 
on oltava toimitiloissa saatavilla veroviranomaisten tarkastusta varten. Veroviranomainen voi 
tehdä valvontakäynnin ja pyytää henkilökuntaa todistamaan henkilöllisyytensä. Valvontakäynti 
voidaan suorittaa ennalta ilmoittamatta.  
 
Lain noudattamatta jättämisestä (päiväkirjassa on vakavia puutteita, sitä ei ole säilytetty, sitä ei 
esitetä tarkastuksessa tai sitä ei ole lainkaan pidetty) voidaan määrätä 10 000 kruunun tarkastus-
maksu. Lisäksi voidaan määrätä tarkastusmaksuna 2 000 kruunua jokaisesta työntekijästä, jota ei 
ole merkitty päiväkirjaan. Toistuvista virheistä maksu voidaan korottaa 20 000 kruunuun. Maksu 
voidaan kuitenkin jättää määräämättä, mikäli puutteet ovat vähäisiä.  
 
Työryhmän käsityksen mukaan harmaan talouden torjunnassa tulisi pikaisimmin puuttua myyn-
tiin kokonaan ohi kassan ja kirjanpidon säätämällä elinkeinonharjoittajalle velvollisuus antaa 
kuitti. Esimerkiksi tyyppihyväksytystä kassajärjestelmästä ei ole hyötyä harmaan talouden tor-
junnassa, jollei kassakonetta lainkaan käytetä.  
 
Ruotsissa viranomaisille on annettu oikeus tehdä koeostoja ja puuttua erityisesti niihin yrityksiin, 
joissa koeostojen perusteella on ongelmia. Yritysten ja viranomaisten lisäksi kansalaisilla on 
oma vastuunsa harmaan talouden torjunnassa. Siksi asiakkaalla tulisi olla tosiasiallinen mahdol-
lisuus seurata ”lyödäänkö” hänen ostoksensa kassakoneeseen.  
 
Kuitinantopakon ja harmaata taloutta torjuvien toimenpiteiden osalta yleisemminkin on tarpeen 
todeta, että niiden rajoittaminen majoitus- ja ravitsemisalaan on hankalaa, sillä toimialaa on vai-
kea määrittää yksiselitteisesti siten, että säännöksiä ei pystyttäisi vähäisellä toiminnan muuttami-
sella kiertämään. Rajoittaminen voi myös vääristää kilpailua, jos ravintoloiden kanssa samanlai-
sia palveluja myyvät yritykset eivät kuuluisi lain soveltamisalaan. Tällainen kilpailun vääristymä 
syntyisi esimerkiksi, kun kaupat myyvät take away -ruokaa, joka kilpailee ravintolaruoan kanssa. 
Rajanveto-ongelmia syntyisi myös esimerkiksi huoltamo- ja liikenneasemilla, kioskimyynnissä, 
grillitoiminnassa sekä Suomen lipun alla purjehtivissa Viron ja Ruotsin matkustajalautoissa. Lain 
ulkopuolelle voisivat jäädä myös sellaiset pito- ja juhlapalvelutoimintaa järjestäjät, jotka eivät 
lainvastaisesti pidä itseään ravintolatoiminnan harjoittajina. Tästä syystä tyyppihyväksyttyjen 
kassakoneiden käyttöä ja kuitinantopakkoa sekä näiden velvoitteiden laajuutta tulisi selvittää 
jatkotyössä. Esimerkiksi Ruotsissa tyyppihyväksytyn kassakoneen käyttövelvoite ja kuitinanto-
pakko koskevat kaikkia toimialoja. 

 
Työryhmä esittää, että pikaisesti selvitetään kuitintarjoamisvelvollisuus ja selvityksen pohjalta 
valmistellaan säännökset, joissa kuitintarjoamisvelvollisuuden tehostamiseksi määritellään seu-
raamukset velvollisuuden laiminlyönnistä sekä oikeutetaan viranomaiset tekemään koeostoja.  
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Mainitun valmistelun yhteydessä selvitetään säännösten soveltuminen muille käteistoimialoille 
kuin majoitus- ja ravitsemisalalle.  
 
Järjestettäessä harmaan talouden ja talousrikollisuuden vastaisia tiedotuskampanjoita lisätään 
asiakkaiden tietoisuutta ohimyynnin haitallisista yhteiskunnallisista vaikutuksista ja kuluttajan 
mahdollisuuksista torjua ohimyyntiä vaatimalla ostoksistaan kuitti.  
 
Työryhmän mielestä harmaan talouden torjunta on tärkeää ensisijaisesti yritysten tasapuolisten 
kilpailumahdollisuuksien, työmarkkinoiden toiminnan ja työntekijöiden tasapuolisen kohtelun 
turvaamiseksi.  
 
Harmaan talouden torjunnasta aiheutuu usein yrityksille hallinnollisia kustannuksia. Jos yrityk-
sille asetettujen velvoitteiden valvonta ei ole riittävän kattavaa, resursseja siihen ei ole riittävästi 
tai valvonnan kohteita ei valita riskiarvioinnin perusteella, käy helposti niin, että lakia noudatta-
vat yritykset hankkivat tai luovat kalliit järjestelmät, mutta harmaan talouden yritykset eivät näin 
menettele. Tällöin rehellisesti toimivien yritysten kilpailuasema suhteessa harmaan talouden 
toimijoihin tosiasiassa heikkenee. Siksi esimerkiksi tyyppihyväksyttyjen kassapäätteiden käyt-
töönotto edellyttää valvontaresursseja ja valvonnan järjestämistä. Esimerkiksi Ruotsissa kassa-
päätteitä ja henkilöstöpäiväkirjaa valvotaan laajamittaisesti verotarkastuksin. 
 
Työaikalain mukaan työnantajan on jo nykyiselläänkin toimitettava työsuojeluviranomaisen 
pyynnöstä jäljennös muun muassa työaikakirjanpidosta ja työvuoroluettelosta. Myös alkoholi-
lainsäädännössä on työntekijöiden riittävyyteen ja työaikakirjanpitoon liittyviä säännöksiä. Työ-
aikakirjanpidon kehittäminen yhdessä tyyppihyväksyttyjen kassakoneiden käyttöpakon ja kui-
tinantopakon kanssa olisi keino vaikeuttaa sekä pimeiden palkkojen rahoittamista että niiden 
maksamista. Työryhmän näkemyksen mukaan henkilöstöpäiväkirja voisi lisätä kiinnijäämisriskiä 
pimeän työn teettämisestä ja tekemisestä myös Suomessa.  
 
Sekä tyyppihyväksyttyihin kassapäätteisiin että henkilöstöpäiväkirjaan liittyy kuitenkin useita 
jatkoselvityksiä vaativia seikkoja. Valvonnan järjestämisen (mukaan lukien tekniset ratkaisut, 
kuten etäluettavat kassapäätteet) ja seuraamusjärjestelmän lisäksi on tarpeen selvittää, miten laa-
jamittaista manipuloitujen kassapäätteiden käyttö Suomessa nykyisellään on. Ruotsissa on esitet-
ty kritiikkiä myös toimenpiteiden byrokraattisuudesta ja yrityksille aiheutuvista ylimääräisistä 
kustannuksista.  
 
Työryhmä esittää, että majoitus- ja ravitsemisalalla tehdään selvitys kassakoneiden manipuloin-
nista sekä mahdollisuuksista ja tarpeesta tehostaa työaikakirjanpitoa esimerkiksi ottamalla käyt-
töön henkilöstöpäiväkirja. Selvityksessä on tarpeen arvioida yritykselle mahdollisesti asetettavi-
en velvoitteiden valvonnan ja velvollisuuksien laiminlyönnin sanktioinnin tarve ja mahdollisuu-
det. Lisäksi selvityksessä tulee arvioida velvoitteista yrityksille aiheutuvat kustannukset ja vel-
voitteiden vaikutukset työntekijöiden asemaan.  

 
3.6. Palkkojen maksaminen tilille 

 
Harmaa talous perustuu useilla toimialoilla ensi sijassa tulojen ilmoittamatta jättämiseen verotta-
jalle. Yritys voi maksaa työntekijöilleen palkkoja joko kokonaan ennakonpidätystä toimittamatta 
tai siten, että osa palkasta esim. ylityökorvaukset tai muut lisät maksetaan pimeästi. Useissa ta-
pauksissa yritys rahoittaa maksamansa pimeät palkat joko kokonaan kirjanpidon ulkopuolelle 
jätetyillä tuloilla (esim. ravintoloiden ohimyynti) tai tuloilla, jotka on esimerkiksi yrityksen kir-
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janpidossa peitetty kuittikaupalla. Pimeiden palkkojen maksuun käytetään yleensä käteistä rahaa, 
joka ei näy yrityksen tileillä tai kirjanpidossa.  
 
Työsopimuslain lähtökohta on palkan maksaminen käteisenä. Säännös periytyy vuoden 1922 
laista. Vuoden 2001 työsopimuslain kokonaisuudistuksessa tämä oikeustila säilytettiin ennallaan. 
Pankki- ja muiden maksukorttien, sähköisten pankkiyhteyksien sekä rahan nostoautomaattien 
yleistymisen vuoksi ei käteisen rahan käytölle palkanmaksussa ole olemassa perusteltua syytä. 
Valtaosa palkoista on jo pitkään maksettu työntekijän ilmoittamalla pankkitilille.  
 
Mittavat käteisnostot eivät myöskään ole normaalia yritystoimintaa. Lähtökohtaisesti yrityksellä 
ei ole tarvetta pitää merkittäviä varoja käteisenä. Yritykset maksavat tuotteiden ja palveluiden 
hankinnat yleensä yritysten maksukorteilla, laskulla tai ostotilien kautta. Käteisen rahan käytön 
rajoittaminen voisi vaikuttaa pimeän työvoiman käyttöä hillitsevästi. 
 
Joillain aloilla on jo sovittu työehtosopimuksessa palkan maksamisesta pankkitilille. Valvonnan 
on kuitenkin katsottu tehostuvan, jos palkan maksaminen pankkitilille säädettäisiin pakolliseksi 
ja sen rikkominen rangaistavaksi. 
 
Talousrikollisuuden ja harmaan talouden torjumista rakennus- sekä majoitus- ja ravitsemisalalla 
käsittelevän työryhmän mietinnössä esitettiin säädettäväksi lailla velvollisuus palkkojen maksa-
miseen tilille rakennusalalla ja majoitus- ja ravitsemisalalla.  
 
Työryhmä pitää ehdotuksen toteuttamista tarpeellisena. Työryhmä kiinnittää kuitenkin huomiota 
siihen, että käteisen rahan käytölle palkanmaksussa ei ole perusteltua syytä muillakaan toimi-
aloilla. Käytännössä on hankalaa ”majoitus- ja ravitsemisalan” käsitteen määrittäminen yksiselit-
teisesti, mikä jättää mahdollisuuden lain kiertämiselle. 
 
4. Hallinnolliseen taakkaan liittyvät työryhmän linjaukset ja ehdotukset 

 
Yrityksille syntyy hallinnollisia kustannuksia, kun ne lainsäädännön velvoittamina keräävät, 
muokkaavat ja toimittavat tietoja viranomaisille ja kolmansille osapuolille, kuten työntekijöilleen 
tai kuluttajille. Lakisääteisiä tiedonantovelvoitteita ovat esimerkiksi erilaiset ilmoitus- ja rapor-
tointivelvoitteet, tuotemerkintävelvoitteet, lupamenettelyt ja tukihaut. 
  
Kustannuksista osa aiheutuu toimista, joita yritys ei tee oman liiketoimintansa tarpeista, vaan 
pelkästään lainsäädännön vaatimusten vuoksi. Tätä osuutta kustannuksista kutsutaan hallinnolli-
seksi taakaksi. 

4.1. Vaadittavat luvat majoitus- ja ravitsemisalalla 
 

Yrityksen perustamiseen ja työnantajana toimimiseen liittyvien ilmoitusvelvollisuuksien lisäksi 
alan yrityksiltä edellytetään muun muassa seuraavanlaisia lupia/ilmoituksia:  
 
Luvat 

- anniskelulupa 
- toistaiseksi voimassa oleva 
- määräaikainen 
- tilapäinen 
- lupa anniskeluajan jatkamiseen 
- tupakan myyntilupa 
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- rakennuslupa 
- liikehuoneisto 
- ulkotarjoilualue 

 
Ilmoitukset 

- elintarvikehuoneiston perustaminen 
- yökahvilana toimiminen 
- kuluttajaturvallisuuslain mukainen ilmoitus 
- neljännesvuosi-ilmoitus alkoholiostoista 
- ilmoitus alkoholin maahantuonnista 
- matkustajatietojen ilmoittaminen poliisille ja muille viranomaisille 

 
Suunnitelmat 

- anniskelu 
- anniskelualueen rajaussuunnitelma 
- henkilökuntasuunnitelma 
- elintarvikkeiden omavalvontasuunnitelma 
- tupakan myynnin omavalvontasuunnitelma 
- pelastussuunnitelma 
- kuluttajaturvallisuuslain mukainen turvallisuusasiakirja 

 
Muita 

- jätelain mukainen kirjanpitovelvollisuus 
 
Alkoholilakiin liittyvät ilmoitusvelvollisuudet 

- neljännesvuosi-ilmoitus 
- henkilökuntasuunnitelman ja anniskelualueen rajaussuunnitelman päivittäminen 
- vastaavan hoitajan pätevyyden selvittäminen ja vastaavaa hoitajaa koskevien asiakirjojen 

säilyttäminen yrityksessä 
- kuitinantovelvollisuus asiakkaalle alkoholiostoista 

 
Vaadittavia lupia ja ilmoituksia on suuri määrä. Tämä johtuu pääosin siitä, että lainsäädännössä 
halutaan varmistaa kuluttajien turvallisuutta sekä toimitiloihin että palvelujen sisältöön liittyen. 
Minkään edellä mainituista ei voi suoraan arvioida olevan tarpeeton velvoite. Yrityksille synty-
vän hallinnollisen taakan määrää voidaan kuitenkin vähentää arvioimalla nykyistä tarkemmin 
kuinka raskaat menettelytavat ovat tarpeen lainsäädännössä asetettujen intressien turvaamiseksi. 
Tätä arviointia on tehty esimerkiksi elintarvikevalvonnassa, jossa on monin osin siirrytty lupa-
menettelystä ilmoituksiin.   
 
Työryhmä esittää, että tarkistettaessa yritysten hallinnollisen taakan kansallista toimintaohjel-
maa ohjelman piiriin otetaan uutena avauksena majoitus- ja ravitsemisalalla vaadittavat luvat. 

 
4.2. Lainsäädännössä asetettujen tavoitteiden kannalta virheellisesti kohdistettu valvonta 

 
Viranomaisten järjestelmällisellä riskien arvioinnilla ja laiminlyönneistä seuraavien toimenpitei-
den oikealla mitoittamisella voidaan vähentää merkittävästi yrityksille aiheutuvaa hallinnollista 
taakkaa. 
Jos viranomainen ei tee riskien arviointia, valvonta saattaa kohdistua vain vastuullisesti toimiviin 
yrityksiin, joilta voidaan vaatia hallinnollista taakkaa lisäävien ja toiminnan laadun kannalta 
epäolennaisten velvoitteiden täyttämistä. Näin voidaan hukata valvontaresursseja ja olemassa 
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olevien vaikeiden ongelmien valvonta uhkaa heiketä (anniskelu ilman anniskelulupaa, ohimyyn-
ti, pop up -ravintolat jne.). 
 
Tarkastuksiin liittyvää hallinnollista taakkaa vähentää myös se, että pienten puutteiden korjaami-
nen hoidetaan ensisijaisesti suullisella ohjauksella tai tarkastuspöytäkirjaan merkittävillä korja-
uskehotuksilla. 

 
4.3. Sähköinen asiointi 

 
Monet viranomaiset ovat vähentäneet hallinnollista taakkaa kehittämällä sähköistä asiointia. Hy-
viä esimerkkejä ovat YTJ.fi - ja vero.fi -palvelujen lisääntyvät mahdollisuudet tehdä osoitteen 
muutoksia ja muita ilmoituksia sähköisesti. Ravintola-alalla hallinnollista taakkaa ovat keventä-
neet Sosiaali- ja terveysalan lupa ja valvontaviraston (Valvira) sähköinen tupakan myyntilupa ja 
anniskelun jatkoaikaa koskeva lupa.  
 
Tulevaisuudessa mahdollisuuksia sähköisten ilmoitusten tekemiseen on laajennettava. Järjestel-
miin on luotava mahdollisuus lähettää myös liitteet sähköisesti kuten Valviran järjestelmässä on 
tehty. Muun muassa kuluttajaturvallisuuslain mukainen ilmoitus kuluttajapalveluista on voitava 
tehdä sähköisesti. Hallinnollista taakkaa keventäisi myös se, jos elintarvikevalvonnassa luotaisiin 
mahdollisuus lukea tai välittää omavalvontakirjauksia sähköisesti. 

 
4.4. Yrityssuomi.fi -sivusto 

 
Yrityssuomi.fi -sivustolle on kerätty kootusti tietoa yrityksen perustamisesta ja yritystoiminnasta. 
Sivustolla on saatavilla hyvin tietoa yrittämiseen liittyvästä lainsäädännöstä. Majoitus- ja ravit-
semisalan kannalta selkein puute sivustolla liittyy siihen, että suuren osan viranomaisvalvonnasta 
hoitavat kunnat. Kuntien asettamista vaatimuksista esimerkiksi ulkotarjoilualuetta perustettaessa 
on vaikea löytää tietoa.   
 
Sivustoa kehitettäessä on mietittävä, miten sivustolle voidaan tuoda tietoa myös kuntien viran-
omaisten toiminnasta. Ruotsissa tämä on yritetty ratkaista linkittämällä kaikkien kuntien www-
sivut keskitetylle sivustolle, mutta tämä ratkaisu ei poista tiedonhakemiseen liittyviä ongelmia.  

 
4.5. Suunnitelmien yhdistäminen 

 
Hallinnollista taakkaa voidaan vähentää sallimalla eri viranomaisten vaatimien suunnitelmien 
yhdistäminen. Ravintoloissa voidaan yhdistää mm. elintarvikkeiden, anniskelun ja tupakan-
myynnin omavalvontasuunnitelmat. Jatkossa sallitaan ilmeisesti se, että pelastussuunnitelman ja 
kuluttajaturvallisuuslain mukaisen turvallisuusasiakirjan voi yhdistää. Tätä mahdollisuutta on 
laajennettava johdonmukaisesti ja kehitettävä erilaisia sähköisiä keinoja viranomaisten vaatimien 
suunnitelmien ja ohjeiden hallinnointiin.  

 
4.6. Tulkintojen yhdenmukaistaminen 

 
Suuri osa viranomaisvalvonnasta toteutetaan alueellisesti ja esimerkiksi omavalvonnalle asetet-
tavat vaatimukset vaihtelevat. Moni yritys joutuu tekemään erilaiset suunnitelmat eri kunnissa ja 
alueilla. Viranomaistulkintojen tulisi olla valtakunnallisesti yhdenmukaisia. 
Kunnissa ravintoloilta vaaditaan eri asioita mm. ravintolatiloja koskien (mm. esteettömyys, wc-
tilat, ilmanvaihto). Tupakan myynnin omavalvonnasta vaaditaan jossakin 31 liuskan omavalvon-
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tasuunnitelma, jossain riittää muutama liuska. Myös eri aluehallintovirastot noudattavat erilaista 
linjaa eri puolilla Suomea.   
 
Nykyistä yhdenmukaisempaan tulkintalinjaan voidaan vaikuttaa laatimalla yhteistyössä erilaisia 
malleja ja hyviä käytäntöjä. Tästä hyvä esimerkki on MaRan elintarvikkeiden omavalvontasuun-
nitelma, jonka Elintarviketurvallisuusvirasto Evira on hyväksynyt hyväksi kansalliseksi käytän-
teeksi. Jos yritys käyttää tätä suunnitelmaa, viranomainen ei keskity suunnitelman yleisen osan 
hiomiseen, vaan tarkastaa soveltaako yritys suunnitelmaa oikein.  
 
Viranomaisvalvonnan organisointi nykyisellään on omiaan synnyttämään tehottomuutta ja li-
säämään hallinnollista taakkaa. Organisaatiot on rakennettu niin, että ohjaavalla viranomaisella 
ei ole tehokasta ohjausvaltaa. Evira ja Valvira voivat antaa kuntien ja aluehallintovirastojen toi-
mintaa ohjaavia ohjeita, mutta ohjeiden saajilla ei ole velvollisuutta noudattaa annettua ohjeistus-
ta. Esimerkiksi Tanskassa elintarvikevalvonta on organisoitu niin, että toiminnasta vastaa keski-
tetysti valtion virasto.  

 
4.7. Viranomaisten yhteistyö 

 
Pääsäännön mukaan jokainen viranomainen on toiminnallisesti ja organisatorisesti itsenäinen 
toimielin. Usein eri viranomaisten toiminnalla on kuitenkin sellaisia yhteisiä päämääriä ja peri-
aatteita, jotka edellyttävät viranomaisten tekevän yhteistyötä. Viranomaisten välinen yhteistyö 
kuuluu hallintolaissa turvattuun hyvään hallintoon. 
 
Myös ravintoloihin on perinteisesti tehty tarkastuksia viranomaisten yhteistyönä. Nämä tarkas-
tukset liittyvät anniskelua ja turvallisuutta koskevan lainsäädännön noudattamiseen sekä harmaa-
seen talouteen. Yhteistyössä tehdyt tarkastukset vähentävät hallinnollista taakkaa, koska yhdellä 
kertaa pystytään selvittämään suuri joukko olennaisia asioita. Ne antavat myös hyvän kuvan ra-
vintolatoiminnan tilasta tarkastushetkellä.  
 
Viranomaisten yhteistyöllä on kuitenkin oikeudellisia rajoituksia, eikä yhteistyövelvoite esimer-
kiksi perusta viranomaiselle oikeutta saada salassa pidettäviä tietoja toiselta viranomaiselta. Yh-
teistyötä voi siis rajoittaa oikeus välittää tietoja valvontakohteista. Esimerkiksi työsuojeluviran-
omaisten tietojensaantioikeus on suppea. Tilaajavastuulakia valvovat tarkastajat eivät saa riittä-
västi taustatietoa riskienarvioinnin tekemiseksi. Esimerkiksi verotietojen avulla tarkastukset voi-
taisiin kohdentaa nykyistä tarkemmin.  

 
4.8. Alkoholilakiin liittyvät ilmoitusvelvollisuudet 

 
Alkoholilakiin liittyy useita hallinnollista taakkaa luovia ilmoitusvelvollisuuksia. Yrityksen on 
raportoiva myyntinsä anniskeluviranomaiselle ja laadittava useita suunnitelmia sekä säilytettävä 
toimipisteissä vastaavan hoitajan pätevyyttä osoittavat asiakirjat. Lupahakemuksiin on liitettävä 
lukuisia liitteitä ja kuvauksia toiminta-ajatuksesta.  
 
4.8.1. Lupahakemuksen liitteet 

 
Anniskelulupahakemuksen lopussa on 16-kohtainen lista vaadittavista liitteistä. Hakemukseen 
liitettävä mm. 8 asiakirjaa tiedoista, jotka ovat eri viranomaisten rekistereissä.  
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Hakemukseen on liitettävä mm.:  
1) yksityisen hakijan ja avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiömiesten omavarai-

suustodistukset,  
2) kaupparekisterinote,  
3) ajankohtainen osakasluettelo, osakkeiden jakauma ja tiedot osakkaista,  
4) yhtiöjärjestys tai yhtiösopimus,  
5) yhdistyksen, osuuskunnan tai säätiön säännöt 
6) viimeksi vahvistettu tuloslaskelma ja tase,  
7) verovelkatodistus,  
8) selvitys siitä, että hakija on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, ennakkoperin-

tärekisteriin ja veroviranomaisen työnantajarekisteriin, 
9) selvitys huoneiston, irtaimiston ja mahdollisen ulkoalueen hallinnasta,  
10) selvitys liikkeen sijainnista, sekä anniskelualueita ja varastoja osoittavat piirustukset,  
11) henkilökuntasuunnitelma,  
12)  anniskelualueen rajaamista koskeva suunnitelma,  
13) elintarvikeviranomaisen selvitys ilmoituksen vastaanottamisesta,  
14) selvitys tilapäisen anniskeluluvan haltijan ja tapahtumanjärjestäjän välisestä sopimuk-

sesta,  
15) tilapäisen tapahtuman ohjelma,  
16) asiamiehen valtakirja. 

 
Edellä mainitun listan kahdeksan ensimmäistä kohtaa ja kohta 13 ovat sellaisia, että viranomai-
sella on mahdollisuus tai viranomaiselle voidaan luoda mahdollisuus selvittää ne viran puolesta.  
 
Työryhmä esittää, että osana yritysten hallinnollisen taakan vähentämistä viranomainen velvoi-
tetaan hankkimaan lupahakemuksen liitteeksi edellytettävät selvitykset viran puolesta silloin, kun 
se on oikeudellisesti mahdollista.  
 
Liitteet on liitettävä hakemukseen silloinkin, kun luvanhaltija hakee lupaa uuteen toimipaikkaan 
tai tilapäistä lupaa johonkin kotipaikkakuntansa yksittäiseen tapahtumaan. Joissakin tapauksissa 
kyseessä voi olla suuri valtakunnallinen tapahtuma, jonka yhteydessä järjestetään useita tilapäisiä 
tapahtumia. Esimerkiksi rallitallit ostavat palvelut usein samalta palveluntarjoajalta. Palveluntar-
joaja voi hakea yli kymmenen tilapäistä anniskelulupaa, joihin kaikkiin liitetään vaadittavat liit-
teet ja toiminnankuvaukset. Suuriin tapahtumiin liittyviä hakemuksia voidaan joutua tekemään 
useammalle eri aluehallintovirastolle.  
 
Hallinnollista taakkaa voidaan keventää huomattavasti, jos viranomainen pystyy selvittämään y-
tunnusta käyttäen viranomaisten rekistereissä jo olevat tiedot. Suurien tapahtumien yhteydessä 
luvan voi myöntää yksi viranomainen, joka hoitaa asian keskitetysti ja lähettää tiedon myönne-
tyistä luvista muille viranomaisille.  
 
Liiketoimintakauppojen tai yritysjärjestelyjen yhteydessä voi syntyä tilanteita, joissa liiketoimin-
ta on katkaistava lupamenettelystä johtuen. Jotkut aluehallintovirastot vaativat kaupparekisteriot-
teen ennen anniskeluluvan siirtämistä ja toiminta joudutaan katkaisemaan kunnes yritys saa uu-
den kaupparekisterinotteen. Tällaiset tilanteet voidaan välttää joustavammalla menettelyllä lupia 
myönnettäessä. Hallinnollista taakkaa voidaan vähentää myös hyväksymällä kevyempi lupaha-
kemus, jos liiketoiminta säilyy samalla omistajalla ja muuttumattomana.   
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4.8.2. Neljännesvuosi-ilmoitus 
 

Anniskeluluvan haltijan on tehtävä myynneistään neljännesvuosi-ilmoitus aluehallintovirastolle. 
Ilmoituksessa eritellään alkoholi-, olut ja ruokamyynti. Aluehallintovirasto saa myös alkoholi-
tukkureilta ilmoitukset lupanumerolla hankituista alkoholijuomista. Viranomainen voi näitä tie-
toja vertaamalla arvioida, onko yrityksessä myyty alkoholia ohi kirjanpidon.  
 
Neljännesvuosi-ilmoitus synnyttää hallinnollista taakkaa. Ilmoituksen laiminlyönnistä tai myö-
hästymisestä on annettu sanktioita, vaikka ilmoituksilla annettuja tietoja hyödynnetään varsin 
vähän viranomaisvalvonnassa. Näitä ilmoituksia onkin syytä hyödyntää nykyistä aktiivisemmin 
kartoitettaessa harmaan talouden riskiyrityksiä, varsinkin koska esimerkiksi merkittävät poik-
keamat myynneissä saattavat viestiä ohimyynnistä. 
 
Hallinnollisen taakan tarkoituksenmukaisuuden näkökulmasta hyödyllistä olisi saada tiedot tal-
lennettua esimerkiksi tyyppihyväksyttyyn kassakonejärjestelmään, jos velvollisuus ottaa sellai-
nen käyttöön toteutetaan. Jatkossa olisikin harkittava, voidaanko neljännesvuosi-ilmoitukset jat-
kossa korvata tallentamalla hankinta- ja myyntitiedot viranomaisten etäluettavissa oleviin yritys-
ten tietokantoihin.     

 
4.8.3. Vastaavaa hoitajaa koskevat asiakirjat 

 
Alkoholilain (21 b §) mukaan anniskelupaikassa tulee olla vastaava hoitaja ja hänellä tarpeelli-
nen määrä sijaisia, jotka anniskeluluvan haltija määrää.  
 
Anniskelupaikan on säilytettävä vastaavaa hoitajaa koskevat asiakirjat anniskelupaikassa, jotta 
alkoholitarkastaja voi tarvittaessa tarkistaa vastaavan hoitajan pätevyyden. Vaadittavista asiakir-
joista on erilaisia tulkintoja eri puolilla maata. Vaadittavista asiakirjoista tulisi antaa yhdenmu-
kainen ohjeistus. 

 
4.8.4. Luotettavuusarviointi 

 
Alkoholilaissa edellytetty hakijan luotettavuuden tarkistaminen synnyttää paljon hallinnollista 
taakkaa. Luotettavuusarvioinnin tekeminen on tärkeää alalla tultaessa, mutta sitä ei välttämättä 
tarvitse tehdä aina, kun vakiintunut toimija hakee lupaa. Hallinnollista taakkaa voidaan vähentää 
myös kehittämällä viranomaisten mahdollisuuksia luotettavuusarvioinnin tekemiseen ilman, että 
yritykseltä pyydetään luotettavuuden tarkistamiseen liittyviä tietoja.  

 
4.8.5. Vaadittavien lupien määrä 

 
Ravintoloilta edellytetään alkoholijuomien hankkimista lupanumerolla. Tästä syystä viranomai-
nen rajoittaa mahdollisuutta hoitaa useampaa toimipistettä yhden anniskeluluvan ja alkoholiva-
raston avulla. Esimerkiksi matkailukeskuksissa yritykset, joilla on monta toimipistettä, joutuvat 
hakemaan useita anniskelulupia sekä perustamaan useita alkoholivarastoja. Tämä lisää viran-
omaiselle tehtävien ilmoitusten ja lupahakemusten määrää ja sitä kautta hallinnollista taakkaa.  
 
Tällaisessa tapauksessa viranomaisella pitäisi olla mahdollisuus kokonaisharkintaan. Mikäli 
ravintola ja sen sivutoimipisteet muodostavat toiminnallisen kokonaisuuden, voisi toimintaa har-
joittaa yhdellä anniskeluluvalla ja alkoholivarastolla. Nykyisin yhdellä luvalla toimimisen mah-
dollisuus estyy sen takia, että sivutoimipiste on viranomaisen mielestä liian etäällä esimerkiksi 
hotellista tai hotellin ja anniskelupaikan välissä kulkee yleinen tie.  
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Mahdollisten muutosten vaikutukset matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskevien 
työehtosopimusten mukaisiin työehtoihin on etukäteen arvioitava työehtosopimusosapuolten 
välillä. Muutoksilla ei voida heikentää työehtoja. 

 
4.8.6. Cateringlupa 

 
Hallinnollista taakkaa syntyy myös tilapäisten lupien hakemisesta ja niihin liittyvän myynnin 
ilmoittamisesta viranomaisille. Yrityksen on ilmoitettava tilapäisen tapahtuman myynti anniske-
luviranomaiselle omalla lupanumerolla. Siksi hankinnat on tehtävä tilapäisen luvan lupanumerol-
la. Jos hankittuja juomia jää jäljelle tilaisuuden jälkeen, niiden siirtämisestä vakituista toimintaa 
harjoittavaan ravintolaan on tehtävä dokumentti.  
 
Tilapäisen luvan edellytykset voivat aiheuttaa hallinnollista taakkaa erityisesti sellaisille pitopal-
veluyrityksille, joiden liiketoiminta keskittyy eri yksityistilaisuuksien järjestämiseen. Tilaisuuk-
sia voi olla useita saman viikon aikana ja ne ovat useimmiten eri tiloissa. 

 
Ruotsissa on otettu käyttöön ns. catering-lupa, joka helpottaa tilapäisiä tapahtumia järjestävien 
yritysten toimintaa ja vähentää hallinnollista taakkaa.  
 
Työryhmä esittää, että myös Suomessa selvitetään mahdollisuudet ottaa käyttöön catering-lupa. 
 
Mahdollisten muutosten vaikutukset matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palveluita koskevien 
työehtosopimusten mukaisiin työehtoihin on etukäteen arvioitava työehtosopimusosapuolten 
välillä. Muutoksilla ei voida heikentää työehtoja. 

 
4.9. Koulutustili 

 
Ravintola-alalla hallinnollista taakkaa luo se, että anniskelupasseista ja hygieniapasseista ei ole 
rekisterejä. Työntekijän on esitettävä nämä asiakirjat aina työpaikkaa hakiessaan ja työnantajien 
on rekisteröitävä tiedot yrityksissä. Hallinnollista taakkaa luo myös se, että yrityksen palkkalis-
toilla oleva passien myöntämiseen oikeutettu henkilö on velvollinen pitämään rekisteriä kaikista 
myöntämistään hygieniapasseista.  
 
Hallinnollista taakkaa voidaan vähentää ottamalla käyttöön sähköinen tili, johon on merkitty 
tieto kaikista työntekijän suorittamista passeista sekä tieto työntekijän pätevyydestä toimia vas-
taavana hoitajan tai tämän sijaisena. Tietoturvan säilyttämiseksi tilin tulisi olla ainoastaan vi-
ranomaisten käytettävissä, kuitenkin niin, että työntekijällä olisi mahdollisuus tunnistautumalla 
(esim. pankkitunnuksilla) tarkistaa ja tulostaa rekisteristä omat tietonsa.  

 
4.10. Muu hallinnollinen taakka 
 
Tupakan myyminen edellyttää myyntilupaa ja omavalvontasuunnitelmaa. Viranomainen on laa-
tinut omavalvonnasta 31-sivuisen mallisuunnitelman. Kunnalliset viranomaiset asettavat suunni-
telmille erilaisia vaatimuksia. Omavalvontasuunnitelman luoma hallinnollinen taakka ei ole oi-
keassa suhteessa suunnitelman avulla kontrolloitavaan yksinkertaiseen tehtävään eli asiakkaan 
iän tarkistamiseen. Tässäkin yhteydessä olisi tarkoituksenmukaista sallia omavalvontasuunni-
telmien yhdistäminen ja anniskelun sekä tupakan myynnin ikäkontrollin kuvaaminen yhdessä 
omavalvontasuunnitelmassa. 
 




