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”Yksi sisään – kaksi ulos”
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• Sääntelyn oltava pitkäjänteistä ja ennakoitavaa. 

• Lakien ja hallinnollisen taakan vähentäminen vaatii määrätietoisia tavoitteita. 
Sitoudutaan keskimäärin 2 %:n sääntelyn vuotuiseen vähentämistavoitteeseen 4 
seuraavan vuoden ajaksi.

• Vähemmän on enemmän. Lähtökohtana on, että yhden uuden velvoitteen säätäminen 
edellyttää kahden vanhan vähentämistä. Vuodessa annetaan keskimäärin 1300 
säädöstä, jotka sisältävät lukuisia velvoitteita.



”Älä kysy kahdesti” ja eräitä muita ehdotuksia
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• Perustetaan riippumaton arviointielin, joka arvioisi kaikki lakiesitykset yritysten 
näkökulmasta. Arviointielimen kokoonpanossa on oltava riittävä elinkeinoelämän 
edustus.

• Hallinnon lupamenettelyjä on sujuvoitettava – yhdelle viranomaiselle kerran toimitetun 
tiedon tulee riittää.

• Otetaan käyttöön haastamismenettely. Ministeriön on perusteltava yritystoimintaa 
vaikeuttavan yksilöidyn sääntelyn tarpeellisuus.

• Entistä vahvempi sääntelyyn vaikuttaminen jo EU -valmisteluvaiheessa.



Konkreettisia ratkaisuehdotuksia
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Päivittäistavarakaupan tehostaminen:
- Kauppojen aukioloaikojen vapauttaminen.
- Vähittäiskauppojen suuryksiköiden sijoittumisen helpottaminen.

Raportointivelvoitteiden vähentäminen:
- Helsingin pörssin päälistalla markkina-arvolla mitattuna pienin yhtiö on Vaahto Group P (n. 1,8 MEUR), suurin on Nordea (n.49 

MRD EUR) – näitä molempia yhtiöitä koskee kuitenkin samat IFRS tilinpäätösraportointivelvoitteet ja useat muut velvoitteet –
kokoon katsomatta -> Listautumista harkitseville pienille yhtiöille ja pienimmille pörssiyhtiöille tulisikin asettaa kevyempiä 
raportointivelvoitteita. Lisäksi kvartaaliraportoinnista luopuminen tulisi saattaa kansallisesti voimaan mahdollisimman pian.

- Yrityksen joutuvat lähettämään erilaista tietoa useita kertoja vuodessa eri tahoille, esimerkiksi KELAlle, Tilastokeskukselle, 
Työsuojelurahastolle, verottajalle -> nämä  Ilmoitukset tulisi keskittää  yhteen paikkaan tai sähköiseen palveluun. Palkka.fi -palvelu 
on jo olemassa pientyönantajille, mutta laajempi sähköinen ilmoitusmenettely on tarpeen kaikkien yritysten käytettäväksi. 

Muita ehdotuksia:
- Päätöksen pitkäjänteisyyden vaatimus erityisesti verotuspäätöksiin.
- Tilintarkastusvelvollisuuden alarajan nostaminen.
- Toimintakertomuksen tilintarkastuksesta vapaaehtoista.



Konkreettisia ratkaisuehdotuksia – ”vuosi tai lupa” 
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• Yritysten investointeja ja toimintaa hankaloittavat useat kaavoitukseen, ympäristöön ja rakentamiseen 
liittyvät lupa- ja viranomaismenettelyt.

• Ympäristölupien käsittely valtion lupaviranomaisissa kestää keskimäärin yli vuoden ja kaavoitusratkaisujen 
ja valitusmenettelyjen myötä investoinnin käynnistäminen voi venyä useillakin vuosilla. EK:n tekemän 
selvityksen mukaan lupajärjestelmät jarruttavat tällä hetkellä noin 3,6 MRD euron investointeja.

• Lupa- ja viranomaismenettelyiden yhdistäminen ja tehostaminen yhden luukun järjestelmäksi.
• Luvan maksimikäsittelyaika tulisi rajata yhteen vuoteen.
• Rakennushankkeisiin liittyvän kaavavalitusmenettelyn järkevöittäminen ja supistaminen.
• Lauri Tarastin raportti listaa 18 000 toimintoa, jotka vaativat ympäristölupaa, luvanvaraisuuden kynnystä nostamalla 

voitaisiin lupien määrää vähentää. Vähäisemmän riskin toiminta asetettaisiin ilmoituksenvaraiseksi.



Konkreettisia ratkaisuehdotuksia – levottomuus 
pois verotuspäätöksistä
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• Hallitusohjelmassa luvattiin tukea investointeja korotettujen poisto-oikeuksien avulla 2013–15. Näin 
myös päätettiin, mutta vajaan vuoden päästä soveltamisaikaa lyhennettiin vuodella. Syksyllä 2014 
hallitus teki taas uuden päätöksen ja korotettujen poistojen soveltamisaikaa jatkettiin vuosille 2015-
2016.

• Hallitus päätti poistaa edustuskulujen verovähennysoikeuden vuoden 2014 alusta. Hallitus perui 
päätöksensä ja edustuskulujen 50 %:n verovähennysoikeus palautettiin vuodelle 2015.

• Osinkoverotusta muutettiin yhteisöveron alennuksen yhteydessä, minkä jälkeen sitä muutettiin kaksi 
kertaa. Puolen vuoden aikana tehtiin yhteensä kolme muutosta.


