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Normit ja liiallisuuksiin menevä sään-

tely ovat viime vuosina nousseet laajan 

huomion kohteiksi, ja aivan aiheellisesti. 

Monet tahot ovat laatineet erilaisia nor-

minpurkulistoja. Tiedotusvälineet ovat 

julkaisseet toinen toistaan erikoisempia 

tarinoita yritysten ja ihmisten hankaluuk-

sista byrokratian rattaissa. 

ALKUUN on syytä todeta, että jokainen laki, asetus, hal-

linnollinen määräys tai ohje – normi - on syntynyt jostain 

tarpeesta, jonkin hyvän päämäärän toteuttamista varten. 

Monet normit ovat olleet välttämättömiä taloudelli-

sen kehityksen näkökulmasta. Tästä ehkä tutuin ja ilmei-

sin esimerkki on teleliikenneala ja sen standardit. 

Ilman NMT:n, GSM:n, 3G:n ja LTE:n standardien 

määrittelyä ja kansainvälistä sopimista tuskin olisi voinut 

syntyä sellaista mobiilin viestinnän buumia kuin 1990-lu-

vun loppupuolelta lähtien on nähty. 

NORMEILLA siis onnistuneimmillaan luodaan edellytyk-

siä markkinoiden tehokkaalle toiminnalle, madalletaan 

liiketoiminnan kustannuksia ja synnytetään kokonaisia 

uusia teollisuudenaloja. 

Uutta liiketoimintaa ja uuden teknologian laajaa 

hyödyntämistä edesauttavaa normiperustaa tarvitaan 

myös Suomen tulevan menestyksen ja talouskasvun 

yhden tärkeimmän moottorin, digitalisaation, edistämi-

sessä. 

Johdanto
JOS TÄSSÄ epäonnistutaan, Suomesta ei varmasti tule 

tavoitteiden mukaista digitalisaation kärkimaata maail-

massa, ja uudet työpaikat, tuottavuuslisäykset ja talous-

kasvu jäävät syntymättä. 

Täytyy siis muistaa, että monissa tapauksessa hy-

vät ja järkevät normit ovat paitsi hyödyllisiä, usein myös 

jopa välttämättömiä. 

NORMEILLA ja sääntelyllä on kuitenkin kääntöpuolen-

sa. Ne usein hidastavat ja estävät hyödyllistä toimintaa, 

haittaavat innovatiivisten ratkaisujen syntymistä ja lan-

nistavat oma-aloitteisuutta. Ja aivan konkreettisesti ai-

heuttavat kustannuksia. 

Nämä kustannukset syntyvät merkittävimmältä osin 

yksityisellä sektorilla ja jakautuvat kaikkien maksettavik-

si. Sen vuoksi vain pieni osa sääntelyn kustannuksista 

näkyy suoraan esimerkiksi valtion budjetissa. 

Tämä on keskeinen syy sille, miksi normien keven-

tämisen taloudellisia vaikutuksia usein vähätellään. 

MODERNIN SANANLASKUN mukaan ”Suomessa kaikki 

on joko kiellettyä tai pakollista.” Tässä on totta toinen 

puoli: meillä usein säädetään hyvin pientenkin kysy-

mysten ratkaisemiseksi laki sen sijaan, että käytettäisiin 

”Suomessa kaikki on 
joko kiellettyä tai 

pakollista.”
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kevyempiä keinoja tai jopa annettaisiin asian yksinker-

taisesti olla ja antaa hoitua ihmisten vapaassa vuorovai-

kutuksessa. 

Kokoomus on peruslähtökohdaltaan vapauteen ja 

ihmisten omaan arvostelukykyyn luottava puolue. 

MIELESTÄMME Suomen pitäisi olla vapauteen ja ihmis-

ten omaan arvostelukykyyn luottava maa. Vuosien saa-

tossa yhteiskuntaan on kertynyt valtava määrä erilaisia 

ja eritasoisia normeja. 

Pikkuhiljaa on tultu tilanteeseen, jossa niiden kään-

töpuoli on alkanut saada sellaista huomiota, jota olisi 

alun perin pitänyt kiinnittää jo valmisteluvaiheessa. Mut-

ta parempi myöhään kuin ei milloinkaan.

SUOMI TARVITSEE kipeästi investointeja, työtä ja liiket-

tä. Usean vuoden ajan taantumassa ollut talous kaipaisi 

piristystä, mutta vetoapua siihen ei ole näköpiirissä ai-

nakaan maailmanmarkkinoilta. 

Valtiontalous jatkaa edelleen alijäämäisenä, vaikka 

Kataisen ja Stubbin hallitukset ovatkin suunnitelmallisel-

la sopeutuspolitiikalla saaneet valtion velkaantumisen 

hidastumaan. Joka tapauksessa valtion mahdollisuudet 

yrittää vauhdittaa taloutta suoralla rahallisella panosta-

misella tai kovin suurilla veronkevennyksillä ovat vähäi-

set.

VALTIOLLA on kuitenkin muita keinoja auttaa yrityksiä ja 

yksityishenkilöitä luomaan talouskasvua, ja vieläpä kes-

tävällä tavalla. Se voi kriittisesti tutkia olemassa olevia 

säädöksiä ja määräyksiä ja poistaa niiden kautta syn-

tyneitä esteitä investoinneilta ja uuden työn luomiselta. 

Se voi pidättäytyä luomasta uutta sellaista säänte-

lyä, joka heikentäisi investointien ja työllistämisen kan-

nattavuutta. Lyhyesti sanottuna: valtio voi antaa ihmisten 

ja yritysten itse panna voimavaransa töihin. 

Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi lupa-

vaatimusten keventämistä, erilaisten maksujen ja mui-

den velvoitteiden vähentämistä tai sääntelyn piiriin jou-

tumisen laukaisevien raja-arvojen väljentämistä. 

NORMITULVAN hallitsemisessa huomiota pitää suunna-

ta sekä tulevaan että menneeseen. Tulevien säädösten 

osalta keskeistä on varmistaa, että jatkossa lainsäädän-

töä ei päästetä valtioneuvostosta eteenpäin ilman, että 

vaikutusarvioinnit on tehty riittävän uskottavalla tavalla 

siten, että ehdotettavan säädösmuutoksen kaikki vai-

kutukset on tunnistettu ja niiden kustannukset laskettu. 

Tätä puolta on käsitellyt valtionhallinnon ohjaus-

järjestelmän kehittämishanke, jonka valmisteluryhmän 

(VM1442:00/2013) raportti on vastikään ilmestynyt. Liial-

lisuuksiin menevän sääntelyn ongelmaa torjutaan paitsi 

kansallisella tasolla, myös EU-tason edunvalvonnalla.

TOINEN PUOLI on olemassa olevien normien kokonai-

suus. On välttämätöntä pureutua nykytilanteeseen, ja 

se vaatii paitsi ennakkoluulotonta otetta, laajaa kan-

salaisyhteiskunnan ja asiantuntijatahojen kuulemista, 

myös kykyä tehdä valintoja. 

Tähtisadetikkujen K-18 –kielto tai solariumlaitteiden 

valvonta ovat julkisuuteen vetoavia mutta melko triviaa-

leja aiheita, joiden aiheuttamat menetykset kansalaisille 

ja kansantaloudelle ovat lopulta melko olemattomat. 

YRITYKSILLE ja ihmisille suuria taloudellisia menetyk-

siä aiheuttavia normeja on runsaasti, mutta monetkaan 

niistä eivät saa aikaan suuria otsikoita eivätkä nostata 

someraivoa. 

Kyse on kuitenkin aihealueista, joihin liittyvillä nor-

1. Yritysten hallinnollinen 
taakka ja rahoitus

2. Lupaprosessien 
sujuvoittaminen

3. Rakentamista 
koskevat säädökset ja 
määräykset. 

Lisäksi käsitellään eräitä erillisaiheita, joihin liitty-
villä vapauksien ja kilpailun lisäämisehdotuksilla 
tavoitellaan lisää toimeliaisuutta muutamille sel-
laisille aloille, joilla on vaikeasta taloustilanteesta 
huolimatta selvää kehityspotentiaalia.

Kannanotossa on 
kolme pääteemaa: 

5



meilla on suurta taloudellista merkitystä koko Suomelle 

ja joko suoraan tai välillisesti kaikille suomalaisille.

PÄÄMINISTERI Alexander Stubb asetti syyskuussa 

2014 puolueiden yhteisen ”paremman sääntelyn ryh-

män”, jota Sanni Grahn-Laasonen nyt ministerinä 

johtaa. Ryhmän tarkoituksena on tuottaa puolueiden 

käyttöön aineisto, jossa on arvioituna laaja kokoelma 

ehdotuksia sääntelyn parantamiseksi ja ongelmia ai-

heuttavien normien keventämiseksi. 

Stubbin hallituksen kaudella Kokoomuksen minis-

terit ovat myös tehneet monia konkreettisia esityksiä, 

joilla on jo viety parempaa sääntelyä eteenpäin ja ke-

vennetty ylenmääräistä normitaakkaa. 

YMPÄRISTÖMINISTERI Grahn-Laasosen johdolla tehty 

hallituksen esitys ympäristönsuojelu- ja maa-aineslain 

muuttamisesta vähentää merkittävästi ympäristölu-

paprosessien määrää ja auttaa suuntaamaan myös hal-

linnon voimavaroja tarpeellisempiin kohteisiin. 

LIIKENNEMINISTERI Paula Risikon johdolla tehty halli-

tuksen esitys helpottaa linja-autojen reittiliikenneluvan 

saamista. Lisäksi liikennöinnin vähimmäisajat poiste-

taan. Muutokset madaltavat alalle tulon kynnystä ja li-

säävät kilpailun kautta tehokkuutta joukkoliikennealalle. 

Risikko myös esitti helpotuksia bensiinikäyttöisten 

autojen muuttamiseen etanolikäyttöisiksi. Esityksen 

myötä autojen muutoskatsastaminen helpottuu ja yksin-

kertaistuu. 

NÄMÄ ja monet muut jo liikkeelle laitetut parannukset 

kertovat osaltaan, että työ järkevämmän sääntely-ympä-

ristön puolesta on käynnissä ja jatkuu. Näin ainakin, jos 

se on Kokoomuksesta kiinni.

KOKOOMUKSEN EDUSKUNTARYHMÄ osallistuu kes-

kusteluun tällä omalla ehdotuksellaan eräistä sellaisista 

säädöksistä tai määräyksistä, joita muuttamalla, keven-

tämällä tai purkamalla saataisiin nopeasti liikettä ja virtaa 

talouteen. 

Tämä ehdotus ei ole tarkoitettu kattavaksi ja kaik-

ki ongelmat kerralla ratkaisevaksi listaksi. Se on avaus, 

joka painottuu muutamiin taloudellisesti merkittäviin ai-

healueisiin. Sellaisiin teemoihin, joissa olisi melko pienil-

läkin muutoksilla saatavissa aikaan suuria hyötyjä ihmi-

sille, yrityksille ja koko Suomelle.

TÄMÄ Kokoomuksen eduskuntaryhmän kannanotto on 

valmisteltu kansanedustaja Eero Suutarin johdolla. Sih-

teerinä on toiminut eduskuntaryhmän poliittinen sihteeri 

Antti Vesala.
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1. Yritysten hallinnollinen 
taakka ja rahoitus

Yrityksen hallinnolliseksi taakaksi tai 

sääntelytaakaksi kutsutaan kaikkia nii-

tä kustannuksia, ajallisia panostuksia ja 

muuta sellaista resurssien kuluttamista, 

joka aiheutuu hallinnon vaatimuksiin vas-

taamisesta ja joka käytännössä on pois 

yrityksen varsinaisesta toiminnasta. 

HALLINNOLLISIA KUSTANNUKSIA aiheutuu esimerkiksi 

erilaisista suunnittelu-, raportointi- ja tiedonantovelvoit-

teista sekä lupamenettelyistä. Samoja tietoja esimerkiksi 

saatetaan joutua toimittamaan useita kertoja eri paikkoi-

hin useina kappaleina. 

Lisäksi puhutaan mukauttamiskustannuksista, jot-

ka aiheutuvat esimerkiksi tilojen ja tuotantovälineiden 

hankkimisesta tai muuttamisesta vastaamaan uutta tai 

muuttuvaa sääntelyä. Kustannuksia voi aiheutua myös 

säädösten vaatimista muutoksista prosesseihin ja toi-

mintatapoihin esimerkiksi lisääntyvien koulutus- ja päte-

vyysvaatimusten kautta.

VUOSIEN MITTAAN on tehty monia selvityksiä yritysten 

sääntelytaakkaa kartoittavia selvityksiä. Työ- ja elinkein-

oministeriön arvio vuodelta 2006 oli, että yritysten hal-

linnollinen kokonaistaakka oli silloin volyymiltaan noin 2 

miljardia euroa eli 1,2% vuoden 2006 BKT:sta. 

Vuosina 2009-2012 toteutettu yritysten hallinnol-

lisen taakan vähentämisohjelma onnistui vuoden 2010 

loppuun mennessä vähentämään yritysten hallinnollista  

taakkaa vain yhdellä prosentilla. Vuosina 2011-2012 to-

teutettujen lakimuutosten vaikutukset ovat vielä arvioi-

matta. 

YRITYSTEN hallinnollinen taakka kasautuu melkein kuin 

itsestään, osittain johtuen siitä, että ministeriöissä ei vält-

tämättä osata ottaa riittävällä tarkkuudella huomioon 

uusien lakien vaikutuksia yrityksiin. Yritysvaikutusten 

arviointi on todettu monissa arvioissa erityisen puutteel-

liseksi vaikutusarviointien osa-alueeksi suomalaisessa 

säädösvalmistelussa. 

SÄÄNTELYN KUSTANNUKSET kohdistuvat erikokoisiin 

yrityksiin suhteessa eri tavalla. Suurilla yrityksillä sään-

telykustannukset vievät erään tutkimuksen mukaan noin 

prosentin verran tuotetusta arvonlisästä, kun kaikkien 

yritysten keskiarvo on kahden prosentin luokkaa. 

Pienillä yrityksillä osuus on keskimäärin 15 prosent-

tia. Tiukka ja yksityiskohtainen sääntely suosii suuria yri-

tyksiä, koska niiden on taloudellisesti mahdollista palka-

ta hallinnollisia ja oikeudellisia asiantuntijoita. 

Pienissä yrityksissä asiat joudutaan hoitamaan 

oman toimen ohessa, viime kädessä usein yrittäjän 

oman aikaresurssin varassa. Työvoimavaltaisilla aloil-

la kuten kaupassa sekä matkailu-, majoitus- ja ravinto-
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la-aloilla sääntelytaakan vaikutus korostuu. 

Hallinnollinen taakka on merkittävä myös yksinyrit-

täjillä, vaikkei näillä olekaan työnantajan velvoitteita.

ENITEN SÄÄNTELYTAAKKAA aiheutuu muun muassa 

työnantajana toimimisesta, verotuksesta ja taloushallin-

non raportoimisesta. Lisäksi pörssiin listautuneita yrityk-

siä koskee koko joukko sellaisia raportointivaatimuksia, 

joita muilla yrityksillä ei ole. 

Pienetkin pörssiyhtiöt joutuvat näiden velvoitteiden 

piiriin, mikä ei varmasti ainakaan rohkaise kasvuhakuista 

yritystä listautumaan. 

SUOMESSA uuden yrityksen listautuminen on harvinais-

laatuinen tapaus. Helsingin pörssiin on listautunut yli 10 

yritystä viimeksi vuonna 2000. Vuonna 2011 listautumisia 

ei ollut ainuttakaan. Listautumiskynnystä madaltaisi ja 

erityisesti pienten pörssiyhtiöiden hallinnollista taakkaa 

keventäisi kvartaaliraportoinnin pakollisuuden poistava 

avoimuusdirektiivin muutosdirektiivin täytäntöönpano, 

jonka yhteydessä on varmistettava, että mitään ylimää-

räisiä kansallisia tiukennuksia ei säädetä.

SUOMESSA tilintarkastusvelvollisuuden alaraja on ma-

talammalla kuin EU edellyttäisi. Kansallista lisäsääntelyä 

on myös tilinpäätösmateriaaleihin vaadittava yhtiön toi-

mintakertomus, joka tulee myös tarkastaa. 

Näiden rajojen nostaminen lähemmäs EU-minimi-

tasoa vapauttaisi suuren joukon pieniä ja keskisuuria 

yrityksiä niiden toiminnan laajuuteen nähden kohtuutto-

man raskaiden tilintarkastusnormien piiristä ja siten vä-

hentäisi merkittävästi niiden hallinnollista taakkaa.

TYÖNTEKIJÖIDEN PALKKAAMISEEN liittyy monia sellai-

sia potentiaalisiin kustannuksiin liittyviä kynnyksiä, jotka 

yritys joutuu ottamaan huomioon jokaista rekrytointipää-

töstä tehdessään. Erityisen suuri työnantajariski on kaik-

kein pienimmillä yrityksillä, joille jopa yksittäinen virhe-

rekrytointi voi olla kohtalokas. 

Toisaalta juuri kaikkein pienimpien yritysten poten-
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OTETAAN pikaisesti käyttöön konkreettiset toimintamallit, 
jotka parantavat lainsäädännön vaikutusarviointien laatua 
erityisesti yritysvaikutusten osalta.

Näillä perusteilla Kokoomuksen eduskuntaryhmä esittää seuraavia toimenpiteitä yritys-
ten hallinnollisen taakan keventämiseksi, työllistämisen helpottamiseksi ja kannattavuu-
den vahvistamiseksi:

tiaali uusien työpaikkojen luomisessa on määrällisesti 

kaikkein suurin. Erityisesti pitkäaikaistyöttömyyttä ja nuo-

risotyöttömyyttä pitäisi ryhtyä torjumaan ennakkoluulot-

tomilla keinoilla, joiden tavoitteena on laskea ihmisen 

palkkaamisen kynnys niin alas kuin mahdollista.

ON KAIKIN TAVOIN järkevää ja tarkoituksenmukaista, 

että Suomen yritykset saavat keskittää mahdollisimman 

suuren osan voimavaroistaan itse yrityksen toimintaan, 

tuotantoon ja myyntiin. Tämä tarkoittaa, että yritysten 

hallinnollisen taakan minimoimiseksi on laadittava konk-

reettinen ja tavoitteellinen ohjelma, jonka toimeenpano 

aloitetaan heti. 

Samassa yhteydessä on sidottava ministeriöistä 

riittävät henkilöresurssit tarvittavien säädösmuutosten 

valmisteluun.

1.
LAAJENNETAAN Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän katta-
vuutta siten, että se jatkossa toimii raportointi- ja tiedo-
nantovelvoitteiden ”yhtenä luukkuna” sekä olemassa ole-
ville että perustettaville yrityksille.

2.

3.

4.

5.

MADALLETAAN yritysten listautumiskynnystä yksinkertais-
tamalla pörssiyhtiöiden sääntelyä ja huolehditaan suoma-
laisten yritysten kilpailukyvystä pidättäytymällä kaikesta 
kansallisesta lisäsääntelystä yritysten raportointi- ja mui-
den velvoitteiden osalta.

NOSTETAAN tilintarkastusvelvollisuuden rajaa lähemmäs 
EU:n edellyttämää tasoa ja luovutaan toimintakertomuksen 
vaatimisesta tarkastettavista aineistoista näissä tapauksis-
sa. Otetaan täysimääräisesti käyttöön mikroyritysten kir-
janpidon yksinkertaistamisen mahdollistavat tilinpäätösdi-
rektiivin jäsenvaltio-optiot.

MADALLETAAN työntekijöiden palkkaamisen kynnystä eri-
laisilla tavoilla, joita voivat olla esimerkiksi koeaikojen pi-
dentäminen 4 kuukaudesta 6 kuukauteen ja ensimmäistä 
ulkopuolista työtekijää palkkaavalla yrityksellä 12 kuu-
kauteen, tai pitkäaikaistyöttömän palkkaamisen sallimi-
nen määräaikaiseen työsuhteeseen ilman erityistä määrä-
aikaisuuden perustetta.
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2. Lupaprosessien 
sujuvoittaminen

Erilaisten lupaprosessien hitauden vuoksi 

investointeja on odottamassa toteutumis-

taan hieman arviosta riippuen jopa usean 

miljardin arvosta. 

ONGELMA KOROSTUU etenkin sellaisten toimijoiden 

kohdalla, jotka toimivat kansainvälisesti kilpailluilla mark-

kinoilla. Teollisuuslaitosten lupa- ja tarkastusprosessit 

voivat venyä jopa useiden vuosien mittaisiksi. Kuitenkin 

myös paikallistasolla pienille ja keskisuurille yrityksille ja 

yhtä lailla yksityishenkilöille aiheutuu monenlaista har-

mia siitä, että jonkin toiminnan aloittaminen viivästyy ja 

kulut juoksevat lupaa odottaessa. 

ONGELMALLISIKSI osa-alueiksi eri selvityksissä nouse-

vat erityisesti lupien käsittelyssä kuluva aika, prosessien 

ja lakien monimutkaisuus, tulkinnanvaraiset määräykset 

ja ehdot, käsittelyyn liittyvät maksut ja prosessin aikana 

ilmenevät lisätietojen tarpeet sekä joissakin tapauksissa 

epävarmuus lopputuloksesta.

LUPAPROSESSIEN aiheuttamat viivytykset voivat olla 

huomattavia. Valtion lupaviranomaisissa esimerkiksi ym-

päristölupien keskimääräiset käsittelyajat vaihtelevat 9,2 

ja 14,8 kuukauden välillä. Osa prosessien venymisestä 

oletettavasti selittyy käsittelyn vaatimien henkilöresurs-

sien niukkuudella. 

Monet elinkeinot ovat luvanvaraisia, ja luvat on uu-

sittava määräajoin. Samojen lupien toistuvasta hakemi-

sesta aiheutuu yrityksille hallinnollista rasitetta, ja lupien 

käsittely vie myös viranomaiselta työaikaa.  Tähän yh-

tenä osaratkaisuna kannattaisi harkita määräaikaisten 

lupien voimassaoloaikojen pidentämistä. 

RATKAISUNA pitkiin käsittelyaikoihin on esitetty eri yh-

teyksissä myös käsittelytakuuta eli velvoitetta antaa 

päätös jonkin säädetyn määräajan puitteissa. Hallinnon 

näkökulmasta tällainen tietysti on resurssikysymys. 

LOPPUTULOKSEN ennakoitavuutta samoin kuin hakijoi-

den yhdenvertaista kohtelua koko maassa edesauttaa 

tulkintalinjan valtakunnallinen yhtenäisyys. Yksi tapa tä-

hän pääsemiseksi on lupakäsittelyn keskittäminen. Esi-

merkkinä tästä juhlapyhien poikkeusaukioloja koskevat 

ratkaisut, jotka tehdään nykyään keskitetysti Lapin alue-

hallintovirastossa. 

JOISSAIN tapauksissa luvanvaraisen toiminnan aloit-

tamista viivästyttää prosessin pitkittyminen siitä syystä, 

että toinen viranomainen valittaa toimivaltaisen viran-

omaisen ratkaisusta. Näin on käynyt esimerkiksi malmi-

netsintälupiin liittyen. 

Tällaiset valitusprosessit kannattaisi koettaa kitkeä 

varmistamalla kaikkien asian kannalta tarpeellisten ta-

hojen myötävaikutus jo varsinaisessa lupakäsittelyssä 

ja poistamalla viranomaiselta valitusoikeus toisen viran-

omaisen ratkaisuun, jollei aivan pakottava syy muuta 

edellytä.

LUVANVARAISUUKSIEN raja-arvot saattavat aiheuttaa 

piileviä esteitä elinkeinotoiminnan kasvulle. Raskaam-

man sääntelyn piiriin joutumista saatetaan vältellä pitä-

mällä toimintaa tarkoituksella pienimuotoisempana kuin 

mihin voisi muuten olla mahdollisuuksia ja kiinnostusta. 
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ERÄITÄ tällaisia ongelmia on nykyisen hallituksen kau-

della jo ratkaistu, kun hallitus antoi esityksen ympäris-

tönsuojelulain ja maa-aineslain muuttamisesta. Esitys 

sisältää ympäristölupien automaattisesta tarkastusme-

nettelystä luopumisen, maa-ainesluvan ja ympäristölu-

van menettelyjen yhdistämisen sekä eläinsuojien raken-

tamista koskevien luparajojen nostamisen. 

Suuri osa ympäristölupaprosesseista aiheutuu siitä, 

että lupa ja sen määräykset täytyy tietyin väliajoin tar-

kistaa, vaikka toiminnassa ei olisi tapahtunut muutosta. 

Tällaisista rutiinitarkastuksista ollaan esityksen myötä 

luopumassa. Maa-ainesluvan ja ympäristöluvan hake-

minen yhteisellä hakemuksella keventää yhden lupa- 

ja valituskierroksen ja vie luvitusta kohti yhden luukun 

periaatetta. Eläinsuojien laajentaminen helpottuu ilman 

luvanvaraisuuden laukeamista.

YMPÄRISTÖMINISTERI Sanni Grahn-Laasonen on myös 

asettanut marraskuussa 2014 asiantuntijaryhmän arvioi-

maan lupaprosessien tehostamista ympäristöhallinnon 

osalta. Tuloksia tästä arvioinnista odotetaan vielä helmi-

kuun 2015 aikana.

Näillä perusteilla Kokoomuksen eduskuntaryhmä esittää seuraavia toimenpiteitä lu-
paprosessien jarruttamien investointien saamiseksi liikkeelle:

6.
YMPÄRISTÖHALLINNON lupaprosessien tehostamista jat-
ketaan ministeri Grahn-Laasosen aloittamalla linjalla ym-
päristönsuojelun tasosta tinkimättä ja Lauri Tarastin asi-
antuntijaryhmän arvioinnin tulokset huomioon ottaen. 
Lähtökohdaksi on otettava yhden luukun periaate.

7.

8.

KAIKILLA hallinnonaloilla pidättäydytään EU-vähimmäis-
tasoa tiukemmista lupaehdoista ja lupien määräaikaisuuk-
sista. Kansallista lisäsääntelyä poistetaan myös olemassa 
olevasta lupa-asioita koskevasta lainsäädännöstä.

LUPIEN käsittelyaikojen lyhentämisessä kokeillaan käsitte-
lytakuuta esimerkiksi kahdella tai useammalla eri tyyppi-
sellä ELY-alueella.

9. VIRANOMAISTEN valitusoikeutta toisten viranomaisten 
ratkaisuihin rajoitetaan.
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3. Rakentamista koskevat 
säädökset ja määräykset

Rakentaminen on suhdanneherkkä ala, 

jolla työllisyys ja investoinnit vähenevät 

voimakkaasti talouden laskukausina. Toi-

saalta samasta syystä taantuman aika-

na rakentaminen olisi kustannuksiltaan 

edullista, ja sen vauhdittaminen palvelisi 

tehokkaasti työllisyyden vahvistamista ja 

sen myötä talouden elpymistä sekä suo-

raan että välillisesti.

VIIME AIKOINA huomion kohteeksi ovat nousseet mo-

nenlaiset kustannuksia nostavat ja ylimääräistä työtä 

aiheuttavat vaatimukset, jotka saattavat johtua laista, 

asetuksesta, rakennusmääräyksistä tai edellä mainittu-

jen tulkinnoista. 

Esteettömän WC:n rakentamista saatetaan remon-

tin yhteydessä vaatia yläkerrosten asuntoon sellaisessa 

kerrostalossa, jonka hissiin ei edes mahdu vaatimus-

ten perusteena olevaa pyörätuolia. Julkisivuremonttien 

kustannuksia nostavat yksityiskohtaiset vaatimukset 

käytettävistä materiaaleista, vaikka ulkonäköeroa edul-

lisempaan vaihtoehtoiseen materiaaliin ei käytännössä 

voisi ilman erityisasiantuntemusta havaita kuin aivan lä-

hietäisyydeltä. 

Rakentaminen vaatii myös suuren määrän erilaisia 

maksullisia lupia ja päätöksiä, joista kertyy yhtä kodin 

rakentajaa kohti huomattava kustannus jo ennen kuin 

tontilla on tapahtunut mitään konkreettista.

KAAVOITUKSELLA ja muulla rakentamisen ohjauksella 

voidaan parhaimmillaan merkittävästi vauhdittaa alueen 

kehittymistä ja mahdollistaa merkittävä taloudellisen toi-

meliaisuuden ja hyvinvoinnin lisäys. 

Heikoimmillaan huonosti toimiva kaavoitus pysäyt-

tää investoinnit, estää työvoiman saantia ja ajaa ihmiset 

ja yritykset muualle. Pääkaupunkiseudulla erityisiin kas-

vun pullonkauloihin kuuluu etenkin pienten asuntojen 

vähäinen tarjonta. 

Siihen yhtenä merkittävänä syynä ovat uudisraken-

tamisen keskikokovaatimukset. Tämä nostaa pienten 

asuntojen hintoja. Kustannuksia nostavat myös muun 

muassa vaatimukset väestönsuojatiloista, pysäköintipai-

koista sekä erilaiset lisäselvityspyynnöt, jotka hidastavat 

kohteiden valmistumista, sekä kaavoista tehtävät vali-

tukset.

Näillä perusteilla Kokoomuksen eduskuntaryhmä esittää seuraavia toimenpiteitä raken-
nusalan kustannusten ja hallinnollisten rasitteiden vähentämiseksi ->
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10. PÄÄSÄÄNTÖISESTI luovutaan nykyisen kaltaisesta väes-
tönsuojatilojen rakentamisvelvoitteesta.

LIEVENNETÄÄN asuntorakentamisen esteettömyysvaati-
muksia siten, että kaikkein eniten kustannuksia aiheuttavat 
ja vain hyvin pienten kohderyhmien tarpeeseen vastaavat 
vaatimukset koskevat vain osaa, esimerkiksi 20 prosenttia 
uudisrakentamisen kokonaisvolyymista.

VÄHENNETÄÄN kaavassa määriteltyjä rakennuksen omi-
naisuuksiin liittyviä vaatimuksia.

LUOVUTAAN lupakohtaisista työnjohtajamaksuista ja siir-
rytään esimerkiksi ELY-kohtaiseen rekisteröintikäytäntöön.

RAKENNUSLUVAN vaativia muutos- ja korjaustöitä siirre-
tään valtakunnallisesti yhtenäisen ohjeistuksen ja ilmoi-
tuksen perusteella tehtäviksi sellaisten töiden osalta, jotka 
eivät olennaisesti vaikuta rakennuksen turvallisuuteen.

11.

12.

13.

14.
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1. Matkailu- ravintola- 
ja panimoala

ERILLISAIHE:

Matkailu- ja ravintola-ala on ollut jat-

kuvasti tiukentuvan sääntelyn rasittama 

erityisesti alkoholin anniskeluun liittyvien 

normien ja vaatimusten lisääntymisen ta-

kia. 

TÄMÄ ALA on erityisen työvoimaintensiivinen, ja siinä 

mielessä sillä voisi parhaimmillaan olla erittäin paljon 

annettavaa työllisyystilanteen kohentamiseksi. Erityisen 

merkittävä lisätyöllistäjä matkailu- ja ravintola-ala voisi 

olla Pohjois- ja Itä-Suomessa. 

Nuorisotyöttömyys on koko maassa kasvava ongel-

ma, ja tällä alalla nuorten on mahdollista päästä työuran 

alkuun kiinni verraten vähäiselläkin koulutuksella. Alan 

yrittäjät ovat kertoneet, että ottaisivat mielellään nuoria 

töihin enemmänkin, ellei sitä olisi tehty erilaisilla rajoituk-

silla niin vaikeaksi.

KOKOOMUKSEN EDUSKUNTARYHMÄ pitää tärkeänä al-

koholin liikakäytön ehkäisemistä ja haittojen torjuntaa. 

Tilastojen mukaan liikakäyttö ja erilaiset siihen liittyvät 

terveydelliset ja sosiaaliset ongelmat kuitenkin keskitty-

vät lopulta melko pienelle osalle väestöä. 

Alkoholin kulutusta olisi järkevää pyrkiä ohjaamaan 

kodeista ja kaduilta ravintoloihin, missä käyttö tapahtuisi 

valvotuissa oloissa ja turvallisesti. Tällaisella kehityksellä 

olisi myönteisiä vaikutuksia myös työllisyyteen ja vero-

kertymään sekä suoraan että välillisesti, kun matkustaja-

tuonnin osuus vähenisi.

SAMAAN kokonaisuuteen voidaan liittää panimoala, jos-

sa erityisesti pienpanimoiden kohdalla voidaan puhua 

viime vuosien aikana nousseesta aivan uudenlaisesta 

kulttuurin alueesta. 

Erityisesti pienpanimot ovat tyypillisesti keskittyneet 

laadukkaisiin erikoisoluisiin.  Nämä tuotteet puolestaan 

eivät korkeahkon hintansa takia ole alkoholin ongelma-

käytön kannalta minkäänlaisessa roolissa. 

PIENPANIMOIDEN toiminnan helpottaminen ja niiden 

kasvun ja laajentumisen mahdollistaminen lisäisi työllis-

täviä investointeja, veisi juomakulttuuria terveempään 

suuntaan ja parhaimmillaan avaisi Suomelle mahdolli-

suuden kokonaan uuden vientialan syntyyn. 

”Alkoholin kulutusta 
olisi järkevää pyrkiä 

ohjaamaan kodeista ja 
kaduilta ravintoloihin, 
missä käyttö tapahtuisi 
valvotuissa oloissa ja 

turvallisesti.”
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MYÖNNETÄÄN anniskeluluvat pääsääntöisesti aina tois-
taiseksi voimassa olevina ja vähennetään lupaprosessien 
määrää siirtymällä anniskelupaikkakohtaisista luvista toi-
minnanharjoittajakohtaisiin lupiin.

LUOVUTAAN jatkoaikaluvista ja sallitaan ravintoloille va-
paat aukioloajat. Samalla aukiolojen sääntelyyn liittyvistä 
lupa- ja valvontaresursseista voidaan luopua.

YHDENMUKAISTETAAN anniskelulupaan vaadittavan ”vas-
taavan hoitajan” kelpoisuus A-, B- ja C -lupien osalta siten, 
että anniskelupassi on kaikissa tapauksissa riittävä vaati-
mus.

NOSTETAAN pienpanimon määritelmä EU:n sallimaan 20 
miljoonan litran vuosituotantomäärään ja sallitaan niille 
omien tuotteidensa vähittäismyynti kotimaassa, mukaan lu-
kien verkkokauppa. 

Näillä perusteilla Kokoomuksen eduskuntaryhmä esittää seuraavia toimenpiteitä mat-
kailu-, ravintola- ja panimoalojen työllistämis- ja investointi mahdollisuuksien helpotta-
miseksi:

SALLITAAN tislaamoiden ja muiden juomavalmistajien ker-
toa tuotteistaan omilla nettisivuillaan. Perutaan alkoholi-
mainonnan rajoitusten ylilyönnit.

Tulevaisuudessa verkkokaupan merkitys myös 

alkoholijuomien myynnissä kasvaa, haluttiin sitä tai ei. 

Kotimaisille toimijoille on perusteltua tarjota edes mah-

dollisuus pysyä mukana tässä kilpailussa. 

KOTIMAISILLE tukkukauppaa harjoittaville juomien val-

mistajille on sallittava omien tuotteiden esittely verkko-

sivuillaan. Tämä auttaisi alaa kasvattamaan myös vienti-

mahdollisuuksia.

15.

16.

17.

18.

19.
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2. Päivittäistavarakauppa
ERILLISAIHE:

Suomessa päivittäistavarakaupan sään-

tely on OECD:n tutkimusten mukaan tiu-

kimpien joukossa Euroopassa. Tämän 

on arvioitu rajoittavan muun muassa 

vähittäiskaupan tuottavuuden kehitys-

tä. Tuottavuuskehitys taas on keskeisim-

piä talouskasvun osatekijöitä. Vertailun 

osa-alueista nousevat esiin erityisesti li-

senssi- ja lupasääntely, suurmyymälöiden 

sääntely sekä aukioloajat. 

RUOTSISSA päivittäistavarakaupan aukiolot ovat vapaat. 

Ei ole mitään erityistä syytä, miksei Suomessakin voitaisi 

siirtyä vapaisiin aukioloihin joko suoraan, vaiheittain tai 

alueellisen kokeilun perusteella. Aukiolojen vapauttami-

sella olisi selviä taloudellisia hyötyjä. Myös kansalaisten 

selvä enemmistö toivoo aukiolojen vapauttamista.

SUOMESSA on rajoitettu yli 2000 neliömetrin suuruisten 

myymälöiden rakentamista kaavoituksella sekä aukiolo-

jen osalta. Suuryksikkösääntely haittaa etenkin uusien 

markkinoille pyrkijöiden asemaa, mikä estää kilpailua ja 

välittyy näin kuluttajille korkeampana hintatasona. Tähän 

on kiinnittänyt huomiota muun muassa Kilpailu- ja kulut-

tajavirasto.

RUOTSISSA vaaditaan elintarvikkeiden myymiseen lupa, 

kuten Suomessakin. Suomessa kuitenkin alkoholin ja 

tupakan myyntiin vaaditaan erilliset luvat. Ruotsissa al-

koholin myyntioikeus alle 3,5 –prosenttisten alkoholijuo-

mien osalta sisältyy elintarvikelupaan. 

SUOMESSA päivittäistavarakaupassa saa myydä vain 

käymisteitse valmistettuja alle 4,7 –prosenttisia alkoho-

lijuomia (Alkoholilaki 14§). Tämä valmistustaparajoitus on 

ilmeisen keinotekoinen, ja se kannattaisi poistaa. Samal-

la voidaan luopua valmistustavan valvontaan liittyvistä vi-

ranomaistehtävistä.

”Ei ole mitään erityistä syytä, miksei 
Suomessakin voitaisi siirtyä vapaisiin 

aukioloihin joko suoraan, vaiheittain tai 
alueellisen kokeilun perusteella.”
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Näillä perusteilla Kokoomuksen eduskuntaryhmä esittää seuraavia toimenpiteitä päivit-
täistavarakaupan toimintaedellytysten ja kasvumahdollisuuksien vahvistamiseksi:

VAPAUTETAAN päivittäistavarakaupan ja parturi-kampaa-
moliikkeiden aukioloaikoja. Toteuttamistapa voi olla vai-
heittainen tai alueellisen kokeilun perusteella tapahtuva. 
Siirtymäajan jälkeen aukiolojen rajoittamisesta voidaan 
luopua kokonaan. 

KEVENNETÄÄN kaupan suuryksikkösääntelyä korottamal-
la suuryksikön pinta-alarajoitusta esimerkiksi 3500 neliö-
metriin.

YHDISTETÄÄN alle 4,7 prosenttia alkoholia sisältävien al-
koholijuomien myyntioikeus elintarvikelupaan. 

POISTETAAN alkoholijuoman valmistustaparajoitukset päi-
vittäistavarakaupalta. 

20.

21.

22.

23.
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3. Apteekkiala
ERILLISAIHE:

Apteekkialan ja muun lääkehuollon kehit-

tämistyöryhmä päätyi tammikuussa 2015 

jättämässään raportissa esittämään kau-

si-influenssarokotteiden antamisen mah-

dollistamista apteekeissa asianmukaisen 

lisäkoulutuksen suorittaneille henkilöille, 

esimerkiksi farmaseuteille. Ehdotuksen kes-

keiset perusteet ovat rokotuskattavuuden 

parantaminen ja rokotuksen ottamisen hel-

pottaminen. 

HUOMIONARVOINEN idea on myös pienten vaivojen 

hoitamiseen tarkoitettujen, apteekeissa sijaitsevien ter-

veyspisteiden laajentaminen. Nämä ehdotukset olisivat 

omiaan vähentämään rutiininomaisten ja vähäisten toi-

menpiteiden aiheuttamaa kuormitusta varsinaisista terve-

ydenhuollon yksiköistä. 

SUOMESSA apteekkiala on tiukasti säännelty, eivätkä alal-

la käytännössä toteudu kilpailun mukanaan tuomat tehok-

kuushyödyt. Proviisorin pätevyyden suorittaneita henkilöi-

tä on Valviran rekisterissä noin 2800, ja valtaosa heistä 

työskentelee tehtävissä, jotka eivät vaatimustasoltaan 

edellytä proviisorin koulutusta. 

Keskustelussa itsehoitotuotteiden vapauttamisesta 

päivittäistavarakauppaan on jäänyt vähemmälle huomiolle 

toinenkin mahdollisuus lisätä apteekkialalle tehokkuutta, 

nimittäin apteekkilupien tarveharkinnan keventäminen. 

KILPAILU- JA KULUTTAJAVIRASTON mukaan apteekkijär-

jestelmän monopolimaisuuden aiheuttama lisäkustannus 

kuluttajille ja valtiolle on noin sadan miljoonan luokkaa, 

ja virasto onkin yhtenä osaratkaisuna suosittanut lupa-

järjestelmän vapauttamista siten, että kaikki laillistetut 

proviisorit voisivat ryhtyä apteekkialan yritystoiminnan 

harjoittajiksi. 

Norjassa ja Ruotsissa apteekkialalla ei ole Suomen 

kaltaista monopolijärjestelmää. 

VASTA-ARGUMENTEISSA vedotaan yleisimmin erilaisiin 

lääketurvallisuus- ja osaamisnäkökohtiin. On kuitenkin 

syytä muistaa, että hyväksytyt proviisorit nimenomaan 

ovat päteviä alansa ammattilaisia. Kokoomuksen edus-

kuntaryhmä kannattaa sellaista kehityssuuntaa, jossa 

nykyistä useampi pätevä ja hyväksytty proviisori pääsee 

aloittamaan apteekkialan yritystoiminnan. 

Samalla on varmistettava lääketurvallisuus ja lääke-

huollon ammattitaitoinen toteuttaminen kiinteänä osana 

terveydenhuoltojärjestelmää.

”Huomionarvoinen 
idea on myös pienten 
vaivojen hoitamiseen 

tarkoitettujen, 
apteekeissa sijaitsevien 

terveyspisteiden 
laajentaminen.”
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Näillä perusteilla Kokoomuksen eduskuntaryhmä esittää seuraavia toimenpiteitä ap-
teekkialan tehokkuuden edistämiseksi ja palveluvalikoiman laajentamiseksi:

FARMASEUTEILLE annetaan oikeus kurssitettuina antaa in-
fluenssarokotteita apteekeissa.

APTEEKKIEN ns. terveyspistetoimintaa laajennetaan koko 
maan kattavaksi.

APTEEKKIALAN kilpailua lisätään aluksi kasvattamalla 
myönnettävien apteekkilupien määrää. Asteittain voidaan 
siirtyä kohti mallia, jossa apteekkiluvan saamisen edelly-
tys on ainoastaan säädettyjen pätevyysvaatimusten ja mui-
den edellytysten täyttäminen.

24.

25.

26.
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