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SAATE   

Valtioneuvoston kanslia asetti 7.11.2014 hankkeen, joka valmistelee pääministeri Stubbin 
hallitusohjelmaan sisältyvän yritystoiminnan ja yritysten kasvun edellytyksiä sekä eri yritys-
muotojen kohtelua kartoittavan ehdotuksen. Yritystoiminta-hankkeen määräaika on 
15.3.2015 ja se tähtää ensi vaalikaudella toteutettaviin toimenpiteisiin ja seuraavan hallituk-
sen yrittäjyys- ja elinkeinopoliittiseen päätöksentekoon. Hankkeen pontimena oleva hallitus-
ohjelman kirjaus kuuluu seuraavasti: 

Hallitus kokoaa ensi vaalikaudelle tähtäävän yritystoiminnan ja yritysten kasvun edellytyksiä 
sekä eri yritysmuotojen kohtelua kartoittavan ehdotuksen. Työssä hyödynnetään aiempia 
selvitysmiesten raportteja ja keväällä valmistunutta teollisuuspolitiikan linjausta. Tämän työn 
osana selvitetään pikaisesti kasvun ja työllisyyden kannalta vaikuttavimmat keinot yritysten 
sukupolvenvaihdosten helpottamiseksi, ml. maa- ja metsätalousyritykset. 

Asiakokonaisuuden poikkihallinnollinen luonteen vuoksi katsottiin luontevaksi, että hankkeen 
vetovastuu on valtioneuvoston kanslialla. Virkatyönä toteutettavalle hankkeelle nimettiin val-
misteluryhmä, jossa ovat edustettuina yrittäjyyden edistämisen kannalta keskeisimmät minis-
teriöt. Hanketta ohjaa valtiosihteereistä koostuva ohjausryhmä. Hankkeen tulosten poliittinen 
käsittely tapahtuu hallituksen talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa.  

Ohjausryhmä:  

Pääministerin valtiosihteeri Olli-Pekka Heinonen, puheenjohtaja VNK 
Valtiosihteeri Marjo Anttoora    SM 
Valtiosihteeri Sirkku Linna    TEM 
Valtiosihteeri Pia Pohja    STM 
Valtiosihteeri Marcus Rantala    PLM 
Valtiosihteeri Tuire Santamäki-Vuori   TEM 
Valtiosihteeri Esa Suominen    VM 
 
Valmisteluryhmä:  

Talousneuvoston pääsihteeri Pekka Sinko, puheenjohtaja  VNK 
Osastopäällikkö ylijohtaja Outi Antila   STM 
Erityisasiantuntija Kimmo Hyrsky   VNK 
Ylijohtaja Tuija Oivo    TEM 
Osastopäällikkö, ylijohtaja Petri Peltonen   TEM 
Erityisasiantuntija Anu Rajamäki   VM 
 

Hankkeen käynnistyttyä valmisteluryhmä kutsui pysyväksi asiantuntijakseen ylitarkastaja 
Matti Mäkelän maa- ja metsätalousministeriöstä. Hankkeen käytännön valmistelusta on vas-
tannut asiantuntijasihteeristö, johon kuuluvat Kimmo Hyrsky, neuvotteleva virkamies Pertti 
Hämäläinen työ- ja elinkeinoministeriöstä ja neuvotteleva virkamies Tiina Ingman työ- ja 
elinkeinoministeriöstä. 

1.12.2014 ohjausryhmä hyväksyi ja antoi talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle tiedoksi 
valmisteluryhmän laatiman toteuttamissuunnitelman. Toteuttamissuunnitelma täsmentää 
hankkeen tehtäväksi kartoittaa jo toteutettuja, suunnittelu- tai valmisteluvaiheessa olevia 
sekä toteutusta odottavia konkreettisia toimenpiteitä ja esityksiä elinkeinopolitiikan keskeisiltä 
osa-alueilta ja nostaa esiin toimenpiteitä, jotka ovat syystä tai toisesta jääneet panematta 
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täytäntöön. Tässä tarkoituksessa hankkeen sihteeristö on käynyt läpi kaikki keskeisimmät 
aihepiiriä koskevat selvitysmies- ja työryhmäraportit, työ- ja elinkeinoministeriön julkaisut 
sekä periaatepäätökset, strategiat ja joukon tutkimuksia ja selvityksiä kuluvan vaalikauden ja 
osin myös edellisen vaalikauden ajalta. Tämän lisäksi valmisteluryhmä voi ehdottaa kokonaan 
uusia toimenpiteitä, sikäli kuin niitä em. kartoitustyön ohessa syntyy. 

Hankkeessa rajaudutaan politiikkatoimenpiteisiin, joilla voidaan katsoa olevan välittömiä vai-
kutuksia yritystoiminnan edellytyksiin. Yleisluontoiset mm. makrotaloudellista toimintaympä-
ristöä ja työmarkkinoita koskevat, yritystoimintaan välillisesti vaikuttavat toimenpiteet jäävät 
näin ollen tarkastelun ulkopuolelle. Hankkeen painopiste tulee olemaan erityisesti pk-sektorin 
yrityksiä koskevissa kysymyksissä, joskaan alkuvaiheen ja suurten yritysten erityiskysymyk-
siäkään ei suljeta pois.  

Asettamispäätöksen mukaisesti hanke jättää nyt käsillä olevan väliraportin tie-
doksi talouspoliittiselle ministerivaliokunnalle. Väliraporttiin on koottu ne ehdo-
tukset, joiden on arvioitu mahdollistavan nopean etenemisen mahdollisesti vielä 
tällä vaalikaudella ja jotka hankkeen ohjausryhmä on arvioinut potentiaalisesti 
toteuttamiskelpoisiksi.  

Hankkeen ohjausryhmä korostaa, että ehdotukset on koottu eri tahoilta eivätkä 
ne näin ollen muodosta kokonaisohjelmaa. Kunkin ehdotuksen toimeenpanoa on 
syytä harkita erikseen, eikä kaikkien ehdotusten samanaikainen toimeenpano 
välttämättä ole järkevää. Toimeenpanoa harkittaessa on myös syytä huomioida 
ehdotuksen vaikutukset julkisen talouden rahoitustasapainoon sekä veroja kos-
kevien esitysten osalta verojärjestelmän kokonaisrakenteeseen.   

Hankkeen valmisteluryhmä jatkaa loppuraportin valmistelemista laajemman materiaalin poh-
jalta, johon sisältyy myös pidempää valmistelua edellyttäviä ehdotuksia. Työn edetessä koo-
taan keskeisten sidosryhmien ja ministeriöiden kommentteja sekä kuullaan asiantuntijanäke-
myksiä joistakin keskeiseksi koetuista kysymyksistä. Loppuraportti valmistuu maaliskuun 
2015 aikana.  
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JOHDANTO 

Rakennemuutos haastaa yritykset uudistumaan  

Pitkään hitaana ja jopa negatiivisena pysytellyt talouskasvu on nostanut kasvun edistämisen 
talouspolitiikan keskiöön. Kriisin pitkittyessä on käynyt yhä ilmeisemmäksi, että siitä toipumi-
nen edellyttää syvälle käyviä muutoksia talouden rakenteisiin. Osa ennen vuotta 2008 Suo-
messa sijainneesta tuotannosta on muuttunut pysyvästi kannattamattomaksi ja siihen sitou-
tunut pääoma on osittain muuttunut arvottomaksi. Osa työllisistä on jäänyt työttömiksi, siir-
tynyt työvoiman ulkopuolelle tai työllistynyt tehtäviin, jotka eivät vastaa heidän parasta 
osaamistaan.  

Talouden täysimittainen elpyminen edellyttää resurssien, pääoman ja työvoiman, laajamit-
taista siirtymistä uusiin kannattaviin toimintoihin. Päätökset tästä resurssien uudelleen koh-
dentamisesta tehdään markkinoilla ja pääosin yksityisten yritysten toimesta. Julkinen valta 
voi kuitenkin omilla toimillaan edistää tätä rakenteellista muutosta esimerkiksi kannustamalla 
työvoiman liikkuvuutta ja tukemalla yritysten innovaatiotoimintaa. Kannustimien ohella on 
myös tärkeää huolehtia siitä, etteivät julkisen vallan toimet tai sääntely tarpeettomasti vai-
keuta resurssien siirtymistä uusiin toimintoihin. 

Tärkeä kanava yrityskentän uudistumisessa ovat aloittavat ja pienet kasvuyritykset, jotka 
voivat suurempia yrityksiä ketterämmin suuntautua uusille kasvaville ja kannattaville aloille. 
Näiden yritysten toiminta perustuu usein uusille innovaatioille, joiden lopulliseen läpimurtoon 
liittyy huomattavaa epävarmuutta ja riskejä. Tämän vuoksi uusien yritysten tie katkeaa usein 
rahoituksen puutteeseen. Varsin yleisesti on hyväksytty periaate, että julkisen vallan osallis-
tuminen varsinkin alkuvaiheen yritysten rahoittamiseen on perusteltua, koska niiden mahdol-
lisuudet saada rahoitusta markkinoilta ovat rajalliset.    

Globaali kilpailu yrityksistä kiristyy 

Kiristyvän globaalin kilpailun myötä yhä pienemmät erot toimintaympäristössä saattavat olla 
yritysten sijoittumis- ja investointipäätösten kannalta ratkaisevia. Rationaalisesti toimiva yritys 
pohtii eri sijoittautumisvaihtoehtoja kokonaisvaltaisen kustannus-hyöty arvion pohjalta. Kan-
sainvälisiä arvoketjuja hallinnoiva monikansallinen yritys valitsee alihankkijat ensisijaisesti 
sieltä mistä edullisimmin saa, mutta myös mm. laatu ja toimitusvarmuus vaikuttavat päätök-
siin.    

Vaikeat taloudelliset ajat ovat lisänneet valtioiden kiinnostusta yritysten sijoittumista ja voi-
tonjakoa kohtaan. Paine käyttää myös epäterveitä keinoja yritysten houkuttelussa on kasva-
nut (VNK, 2015). Toisaalta on lisääntyvässä määrin kiinnitetty huomiota siihen, että yritysten 
tuottama arvonlisäys, joka viimekädessä synnyttää talouskasvua, ei aina kohdistu ”reilusti” 
maiden välillä. Syynä tähän on monikansallisten yritysten mahdollisuus ns. siirtohinnoittelun 
avulla ja yritysrakenteita järjestelemällä ohjata voittoja ja arvonlisäystä niihin maihin, joissa 
se on verotuksellisesti edullista.   

Suomen kaltaisen pienen avotalouden kannalta on tärkeää, että kansainvälinen kilpailu yritys-
ten sijoittumisesta ja arvonlisäyksen jakautumisesta käydään terveeltä pohjalta ja yhteisiä 
pelisääntöjä noudattaen. Tämän vuoksi Suomen on syytä pyrkiä aktiivisesti vaikuttamaan 
EU:ssa ja muutoinkin kansavälisillä foorumeilla siihen, että epäterveeseen kilpailuun puutu-
taan ja että yritysten siirtohinnoittelun koskevaa sääntelyä kehitetään yleisesti hyväksyttyjen 
periaatteiden pohjalta. Samalla on myös tarpeen seurata kansainvälistä kehitystä ja pohtia 
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keinoja, joilla julkinen valta voi kohtuullisin kustannuksin ja markkinoiden toimintaa häiritse-
mättä edistää yritystoiminnan syntymistä ja kasvua Suomessa. 

Arvoverkkojen kansainvälistyminen merkitsee myös sitä, että Suomessa toimivista yrityksistä 
yhä useammat ja myös entistä pienemmät yritykset kytkeytyvät globaaleihin prosesseihin. 
Tämä edellyttää yrityksiltä valmiuksia toimia ja markkinoida osaamistaan kansainvälisesti. 
Kansainvälistymisen vaatimat alkuinvestoinnit saattavat erityisesti pienille yrityksille olla kas-
vun kynnys, jonka madaltaminen julkisen vallan toimesta mm. erilaisilla tukipalveluilla voi olla 
tarpeen ja perusteltua. 

Digitalisaatio mullistaa yritystoiminnan – ja sen tukemisen 

Riippumatta siitä, millä toimialalla ja kuinka alttiina kansainväliselle kilpailulle yritys toimii, on 
aivan ilmeistä, että digitalisaatio näyttelee lähitulevaisuudessa merkittävää osaa sen toimin-
nassa ja toiminnan kehittämisessä. On hyvin vaikeaa keksiä taloudellista toimintaa, jossa näin 
ei olisi. Monissa toiminnoissa digitalisaatio on jo pitkällä, mutta myös uusia sovellutusmahdol-
lisuuksia on näköpiirissä lähes rajattomasti. 

Suomalaisilla yrityksillä ja työntekijöillä on lähtökohtaisesti hyvät mahdollisuudet sopeutua 
digitalisaatioon ja menestyä myös digitaloudessa. Esimerkiksi Digibarometrin 2014 mukaan 
Suomessa digitalisaation perusedellytykset ovat huippuluokkaa. Digitaalisuuden hyödyntämi-
sessä emme kuitenkaan ole ihan kärkimaita. Huolestuttavaa on, että barometrin mukaan 
erityisesti yrityssektorimme on hyödyntämisen osalta kaukana kansainvälisestä kärjestä.  

Suomi on muun Euroopan mukana jäänyt pahasti jälkeen digitaalisten palveluiden ja palvelu-
alustojen kehityksestä. Digitaalisten palveluiden ja tuotteiden innovointi vaatii onnistuakseen 
avoimuutta ja luottamusta erikokoisten ja eri toimialojen yritysten kesken. Myös perinteisiä 
teollisia prosesseja digitalisoimalla voidaan tehostaa tuotantoa ja jakelua sekä kehittää uusia 
liiketoimintakonsepteja erityisesti ns. teollisen internetin sovellusten avulla. 

Yritysten mahdollisuudet ottaa haltuun ja toimia kansainvälisinä edelläkävijöinä digitalisaation 
hyödyntämisessä riippuvat osin niiden toimintaympäristön valmiudesta tukea digitaalisten 
sovellusten kehittämistä ja käyttöönottoa. Tästä näkökulmasta julkisen vallan toimet digival-
miuksien edistämiseksi yhteiskunnan eri alueilla tukevat myös yritysten menestymistä. Yksi 
esimerkki tällaisesta digitaalisesta infrasruktuurista on julkisen vallan koordinoima kansallisen 
digitaalisen palveluarkkitehtuurin kehittämistyö. Julkinen valta voi myös mm. omien hankinto-
jensa kautta sekä julkisia tietovarantoja avaamalla vauhdittaa sovelluskehittelyä ja siten 
edesauttaa kansainvälisesti kiinnostavien tuotteiden innovoimista. 

Digitalouden siunaus ja kirous on sen skaalautuvuus: Suhteellisin pieninkin resurssein ponnis-
tava suomalaisyritys voi sopivalla tuotteella vallata globaalit markkinat. Toisaalta tämä digi-
taalisten palveluiden ”winner takes it all” -ominaisuus vähentää samanaikaisesti markkinoilla 
toimivien yritysten määrää ja pienentää menestymisen todennäköisyyttä. Vähemmän riskial-
tista digitalisaation hyödyntäminen on silloin, kun se liittyy kiinteästi johonkin fyysiseen tuot-
teeseen, koneeseen tai laitteeseen parantaen ja kehittäen asiakassuhteeseen liittyvää koko-
naispalvelua. Digitalisaatio nopeuttaa myös osaltaan talouden rakennemuutosta, kun osa 
aiemmin ihmisvoimin tehdystä työstä automatisoidaan.  

Sen lisäksi, että digitalisaatio vaikuttaa yritysten omaan toimintaan ja ansaintalogiikkaan, se 
avaa myös viranomaisille uusia mahdollisuuksia tukea ja edistää yritystoimintaa entistä te-
hokkaammin ja pienemmin resurssein sekä vähentää yrityksiin kohdistuvaa hallinnollista 



 
 

9 
 

taakkaa. Kaikenlaiset yrityksille suunnatut digitaaliset julkiset palvelut sekä erilaisten hallin-
nollisten rutiinien automatisointi ovat tästä hyviä esimerkkejä. 

Kilpailua tarvitaan myös kotimarkkinoilla 

Globaaleissa arvoverkostoissa toimivat yritykset joutuvat sopeutumaan tiukkaan kilpailuun, 
joka lähtökohtaisesti takaa niiden toiminnan tehokkuuden ja kannustaa myös ylläpitämään 
sitä mm. uusien innovaatioiden avulla. Sama ei välttämättä päde niihin yrityksiin ja toimintoi-
hin, jotka ovat syystä tai toisesta sidoksissa kotimarkkinoihin. Tällaisia ovat tyypillisesti yrityk-
sille ja kotitalouksille erilaisia paikkaan sidottuja palveluita tarjoavat yritykset.  

On pitkälti kansallisen politiikan vastuulla huolehtia siitä, että myös kotimarkkinoilla vallitsee 
riittävä kilpailu. Tämä edellyttää mm. yritysten perustamisen ja markkinoille pääsyn esteiden 
poistamista sekä tarpeen mukaan puuttumista epäterveisiin piirteisiin kuten liian hallitsevaan 
asemaan markkinoilla. Kilpailu kotimarkkinoilla kannustaa siellä toimivia yrityksiä innovaatioi-
hin ja tehokkuuteen. Tämä heijastuu edullisempina panos- ja välituotehintoina ja parempana 
kilpailukykynä myös kansainväliseen vaihdantaan osallistuvien yritysten toiminnassa. Kustan-
nusvaikutus voi kanavoitua suoraan kotimarkkinasektorin tuotoksen hintojen kautta, mutta 
myös välillisemmin esimerkiksi yleisen palkkatason kautta. Kilpailullisilla markkinoilla myös 
hintasignaalit ovat oikeita ja ohjaavat resurssien sijoittumista tuottavimpiin toimintoihin.  

Suomen kaltaisen pienessä ja suhteellisen syrjäisessä maassa riittävän kilpailun syntyminen 
kotimarkkinoilla ei ole itsestään selvyys. Siksi sen edistämiseen on syytä kiinnittää erityistä 
huomiota.  

Raportin näkökulma & rajaukset 

Tässä raportissa näkökulma on rajattu talouden rakenteisiin kohdistuviin julkisen vallan toi-
menpiteisiin, joilla voidaan katsoa olevan välittömiä vaikutuksia yritystoiminnan edellytyksiin 
Suomessa. Usein näihin toimiin viitataan termillä ”elinkeinopolitiikka”. Rajaus ei ole täysin 
yksikäsitteinen ja rajanveto eri politiikan eri osa-alueiden välillä on jossain määrin häilyvä.  

Laajasti ottaen lähes kaikki kuviteltavissa olevat julkisen politiikan osa-alueet vaikuttavat 
ainakin välillisesti myös yritysten toimintaedellytyksiin. Ulkoinen ja sisäinen turvallisuus, poliit-
tisen järjestelmän vakaus sekä vakaa makrotaloudellinen toimintaympäristö vaikuttavat kaikki 
yritystoiminnan perusedellytyksiin, vaikka niitä ei varsinkaan niihin liittyen isompien ongelmi-
en puuttuessa useinkaan mielletä varsinaisesti yrityksiin kohdistuvaksi politiikaksi. Raha- ja 
finanssipolitiikan linjaukset vaikuttavat keskeisesti yritysten toimintaedellytyksiin lyhyellä ja 
keskipitkällä aikavälillä. Niiden ensisijaisena tavoitteena on kuitenkin kokonaistaloudellisen 
kehityksen vakauttaminen, eikä niitä voida ajatella räätälöitävän erityisesti yritysten tarpei-
siin. Hieman samalla tavoin tulopolitiikka eli palkoista sopiminen voidaan nähdä lyhyellä ja 
keskipitkällä aikavälillä yritysten toiminnan kannalta hyvin tärkeänä. Tässä raportissa ei kui-
tenkaan anneta suosituksia palkankorotusten tasosta. Pidemmällä aikavälillä tärkeää on, että 
palkanmuodostukseen liittyvät instituutiot ja toimintatavat ovat sellaisia, että yritykset voivat 
luottaa niiden kykyyn tuottaa maltillisia, ennustettavia ja riittävän joustavia ratkaisuja.    

Askeleen lähempänä yrityksiä ja osin niiden tarpeita silmällä pitäen laadittavia ovat monet 
perusrakenteita ja energiaa koskevat strategiset politiikkalinjaukset, jotka vaikuttavat osal-
taan mm. kuljetuskustannuksiin sekä energian tarjontaan ja hintaan. Näiltä osin Suomessa on 
hyvin tunnistettu yritystoiminnan tarpeet pidemmän aikavälin strategisessa suunnittelussa. 
Tällä politiikkalohkolla haasteita liittyy mm. julkisten investointien rahoittamiseen, mutta nii-
hin ei tässä raportissa puututa. 
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Väestön ikääntymiskehityksen myötä suomalaisessa talouspoliittisessa keskustelussa on viime 
vuosina kiinnitetty runsaasti huomiota tarpeeseen edistää työn tarjontaa lääkkeenä työikäisen 
väestön supistumiselle. Ongelmaan on haettu ratkaisuja mm. eläkejärjestelmän tuoreen uu-
distusmallin avulla. Eläkejärjestelmä sekä monet muut sosiaaliturvan eri osa-alueet vaikutta-
vat osaltaan työn tarjontaan ja siten myös yritysten kohtaamaan työn hintaan. Samalla tavoin 
esimerkiksi terveydenhuolto- ja koulutusjärjestelmät vaikuttavat pidemmällä aikavälillä työ-
voiman toimintakykyyn ja laatuun. Näitä politiikkalohkoja koskevia ehdotuksia tarkastellaan 
tässä raportissa kuitenkin vain siltä osin kuin niillä voidaan katsoa olevan välitön yhteys yksit-
täisen yrityksen toimintaedellytyksiin. Rajausta voidaan perustella osittain sillä, että useissa 
ns. kansainvälisissä kilpailukykyvertailuissa (IMD, WEF) yritystoiminnan perusedellytykset, 
joihin monet yllämainituista politiikkalohkoista lukeutuvat, ovat Suomessa varsin hyvällä tolal-
la. Osasta edellä mainittuja politiikka-alueita on myös samanaikaisesti valmisteilla muita ra-
portteja.   

Jäljelle jäävä politiikkatoimien ja sääntelyn kokonaisuus, jota voitaneen nimittää löysästi elin-
keinopolitiikaksi, sisältää elementtejä eri politiikkalohkoilta (innovaatio, verotus, sosiaaliturva, 
julkiset palvelut, sääntely jne.). Toimenpiteiden yhteisenä nimittäjänä on, että ne vaikuttavat 
suhteellisen suoraan yritysten toimintaedellytyksiin ja niiden kohtaamiin efektiivisiin kustan-
nuksiin. Osa elinkeinopolitiikkaan lukeutuvista toimista ja sääntelystä perustuu EU:n yhtei-
seen päätöksentekoon, jossa Suomi on vain yhtenä päätöksiä tekevänä osapuolena.  

Elinkeinopolitiikan yleisenä tavoitteena on synnyttää ja ylläpitää kilpailukykyisiä ja monipuolis-
ta yritystoimintaa, joka tukeutuu sekä kotimaisiin että globaaleihin markkinoihin. Tavoitteena 
on synnyttää yrityksille toimintaympäristö, joka kannustaa niitä kasvamaan, kehittymään ja 
kansainvälistymään. Suotuisa toimintaympäristö myötävaikuttaa myös ulkomaisten investoin-
tien kohdistumiseen Suomeen. 

Suomessa on viime vuosina laadittu ja julkaistu lukuisia talouskasvun ja yritystoiminnan edel-
lytyksiä käsitteleviä raportteja, jotka ovat sisältäneet myös konkreettisia toimenpide-ehdotuk-
sia. Monet näistä ehdotuksista on jo pantu toimeen tai ovat ainakin edenneet valmisteluvai-
heeseen. Varsin yleinen käsitys kuitenkin on, että osa ansiokkaistakin ehdotuksista on syystä 
tai toisesta jäänyt panematta täytäntöön. Käynnissä olevan hankkeen keskeinen tehtävä on 
käydä läpi vaalikauden aikana julkaistuja raportteja, selvittää niihin sisältyvien ehdotusten 
toimeenpanon tilanne ja nostaa esiin toimenpiteet, jotka ovat jääneet panematta täytäntöön. 
Tämän lisäksi hankkeessa voidaan nostaa esiin kokonaan uusia toimenpiteitä.  

Käytyään läpi keskeisen lähdemateriaalin sekä eräitä aivan viimeaikoina julkaistuja raportteja 
ja ehdotuksia valmisteluryhmä jätti hankkeen ohjausryhmälle toimeksiantonsa edellyttämän 
väliraportin 28.1.2015. Väliraporttiin on koottu kartoitustyön tähän mennessä tuottamat eh-
dotukset yritystoiminnan edellytysten parantamiseksi. Ehdotukset on ryhmitelty seuraaviin 
osa-kokonaisuuksiin: 

1. Yritysten uudistumisen ja innovaatioiden edistäminen 
2. Yritysten kansainvälistymisen edistäminen 
3. Digitalouden edellyttämien valmiuksien kohentaminen 
4. Yritysten hallinnollisen taakan vähentäminen 
5. Kilpailun edistäminen ja markkinoiden toimivuus 
6. Rahoituksen saatavuus ja yritystukien kehittäminen 
7. Työmarkkinoiden toiminta 
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Kaikki ehdotukset eivät ole kiistattomia. Heijastellen mm. eri hallinnonalojen välisiä näke-
myseroja toteutuksen suhteen osaan ehdotuksista on liitetty varaumia. Yksi läpileikkaava 
näkemysero koskee verojärjestelmän ja erityisesti verohuojennusten käyttöä yritysten pää-
tösten ohjaamiseen. Valtiovarainministeriön tähän liittyvä yleisnäkemys on esitetty välirapor-
tin liitteessä. Ehdotusten yhteydessä on kiinnitetty erityistä huomiota mahdollisuuteen aloit-
taa niiden toimeenpano tai valmistelu vielä kuluvalla hallituskaudella.  

Nopealla aikataululla koottu väliraportti keskittyy nopeasti ja mahdollisesti vielä tällä hallitus-
kaudella käynnistettävissä oleviin ehdotuksiin. Ehdotuksia ei ole yhteen sovitettu siten, että 
niiden kaikkien samanaikainen toteuttaminen olisi välttämättä järkevää tai valtiontalouden 
näkökulmasta mahdollista. Siksi ehdotusten toimeenpanoa on harkittava tapauskohtaisesti.  
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1  YRITYSTEN UUDISTUMISEN JA INNOVAATIOIDEN  
EDISTÄMINEN  

Suomen kasvustrategia on pitkään perustanut uuden tiedon, teknologian ja osaamisen luomi-
seen ja käyttöönottoon. Myös jatkossa tarvitaan julkisen ja yksityisen sektorin sitoutumista ja 
investointeja osaamisen kehittämiseen ja innovaatioihin. Elinkeinorakenteen uudistaminen ja 
monipuolistaminen on välttämätöntä vastauksena talouden voimakkaaseen rakennemuutok-
seen. Tutkimus- ja innovaatiopolitiikalla on tärkeä tehtävä näiden tavoitteiden saavuttamises-
sa. Tutkimus- ja innovaationeuvoston (TIN) linjaus vuosille 2015–2020 sisältää ehdotuksia, 
jotka toimivat pohjana innovaatiopolitiikan toimenpiteille. 

Hallituskaudella 2011–2014 on valtion T&K-rahoitus laskenut reaalisesti noin 240 miljoonan 
euron verran eli 11,3 prosenttia. Valtion rahoituksen bkt-osuus on vuonna 2014 arviolta 0,96 
prosenttia (1,05 prosenttia vuonna 2011). Myös yksityisten yritysten T&K-panostukset ovat 
taloustaantuman aikana supistuneet. Lähivuosina on tärkeää huolehtia T&K-panostusten 
riittävän tason säilymisestä ja mahdollisimman vaikuttavasta kohdentumisesta kiinnittäen 
erityistä huomiota siihen, että panostusten hyödyt heijastuvat täysimääräisesti Suomessa 
tapahtuvaan yritystoimintaan. Samalla on myös etsittävä uusia kustannustehokkaita tapoja 
tukea yritysten uudistumista ja innovointia.  

1.1 Julkisen T&K -panostuksen vahvistaminen  

Tutkimus- ja innovaationeuvosto (TIN) suosittaa, että valtion t&k-rahoitusta lisätään kaudella 
2015–2020 reaalisesti keskimäärin kaksi prosenttia vuodessa. Vuosikymmenen loppuun men-
nessä tämä tarkoittaa 210 meuron reaalista korotusta vuoden 2015 tasosta (noin 80 meu-
roa/vuosi). Lisäksi TIN suosittaa julkisen rahoituksen pitkäjänteisyyden ja ennakoitavuuden 
parantamista valtioneuvoston ja ministeriöiden yhteisin toimin.  

 Esitys: Vahvistetaan valtion t&k-rahoitusta Tutkimus- ja innovaatio-
neuvoston ehdotuksen mukaisesti. Asia edellyttää käsittelyä tulevien 
kehyspäätösten yhteydessä. 

1.2  Immateriaalioikeusjärjestelmän toimivuuden parantaminen  

Immateriaalioikeuksien suojasta huolehtiminen on tärkeä osa menestyksellistä kansainvälis-
tyvää yritystoimintaa. Digitaalinen toimintaympäristö asettaa paineita immateriaalioikeusjär-
jestelmän toimivuudesta huolehtimiselle, erityisesti tekijänoikeussääntelyn modernisoinnille ja 
yhdenmukaistamiselle EU:ssa. Teollisoikeuksien suojajärjestelmät ovat suurelta osin muuttu-
neet Euroopan laajuisiksi. EU:n yhtenäispatenttijärjestelmän luominen on alentamassa kus-
tannuksia EU:n laajuisen patenttisuojan hankkimisessa ja ylläpitämisessä. Patentti- ja rekiste-
rihallituksen (PRH) aseman turvaaminen tutkivana kansallisena viranomaisena mahdollistaa 
sen, että etenkin pienet ja keskisuuret suomalaiset yritykset saavat jatkossakin patentointiin 
liittyvä viranomais- ja asiamiespalvelut Suomesta. 

Tekijänoikeus on laajentunut kulttuurituotteiden oikeudesta laajasti koko digitaalisen tuotan-
non suojamuodoksi. Tekijänoikeus on esimerkiksi tietokoneohjelmien ja erilaisten internetissä 
toimivien digitaalisten sovellusten tärkeä suojamuoto, jonka merkittävyys ja noudattamisen 
valvonta on erityisen tärkeää globaaleissa liiketoimintamalleissa. Tekijänoikeussääntelyn mo-
dernisointi on keskeinen osa EU:n digitaalista agendaa.  
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Korkeakouluissa syntyvien keksintöjen tehokkaampi hyödyntäminen on keskeinen kysymys 
tutkimuspohjaisten innovaatioiden levittämisen kannalta. Korkeakoulukeksintölain toimivuus 
olisi selvitettävä.  

 Esitys: Arvioidaan tekijänoikeusasioiden ja teollisoikeusasioiden val-
misteluvastuun keskittämistä yhteen ministeriöön.  

 
Arvioidaan korkeakoulukeksintölain tehokkuus korkeakouluissa synty-
vien keksintöjen hyödyntämisen näkökulmasta. 

 
Kilpailukykyisen toimintaympäristön säilyttämiseksi ja erityisesti pk-
yritysten aseman turvaamiseksi varmistetaan PRH:n patenttilinjan ra-
hoitus ja sen asema kansainvälisesti tunnustettuna tutkivana patent-
tiviranomaisena myös tulevaisuudessa. Asia edellyttää käsittelyä tule-
vien kehyspäätösten yhteydessä. 

1.3  Kaupallistamisrahasto tutkimuslähtöisten uusien yritysten  
käynnistämiseen  

Tutkimuspohjaisten yritysaihioiden määrä on ollut Suomessa vähäinen ja siten tällä saralla on 
olemassa hyödyntämätöntä potentiaalia. Tavoitteena on nostaa suomalaisten yliopistojen, 
korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kautta syntyvien tulosten kaupallinen hyödyntäminen ja 
siihen liittyvä osaaminen kansainväliselle tasolle. Erityisesti tarvitaan ammattimaista osaamis-
ta tutkimusideoiden arviointiin, niiden eteenpäin viemiseen kaupalliseen vaiheeseen ja uusien 
tutkimuslähtöisten yritysten perustamiseen (kaupallistamisrakenteet, toimintamallit).  

Osana kokonaiskehittämistä on tarpeen perustaa tutkimuslähtöisten yritysten kehittämiseen 
ja tutkimusideoiden kaupallistamiseen keskittyvä pääomarahasto. Nykyiset rahoituslähteet 
(esim. VC-rahastot) eivät lähtökohtaisesti sijoita hyvin aikaisen vaiheen liiketoiminta-aihioiden 
kaupallistamiseen. VC-rahastot ovat kuitenkin tärkeitä kaupallistamisrahaston yhteistyökump-
paneita myöhemmän vaiheen rahoituskierroksissa.  

Rahaston perustamistarve liittyy osaltaan VTT:n hallintomallin uudistamiseen. Yhtiöitetty VTT 
ei voi käyttää sille myönnettävää valtionavustusta suorina sijoituksina uusiin yrityksiin. VTT:n 
kaupallistamistoiminta on viime vuosina kehittynyt voimakkaasti ja se on onnistunut saamaan 
liikkeelle tutkimuslähtöisiä yrityksiä. Sen kaupallistamisprosessit voivat toimia esimerkkinä 
myös yliopistoille. VTT on vuosittain tehnyt sijoituksia uusin yrityksiin sekä jatkosijoituksia jo 
käynnistettyihin yrityksiin n. 1-1,5 milj. euroa.  

Kaupallistamisrahaston kannattava toiminta edellyttää laajaa hankevirtaa. Siten rahaston 
toiminnan tulisi kattaa yliopistojen, korkeakoulujen ja julkisten tutkimuslaitosten piirissä syn-
tyvät keksinnöt ja liiketoimintaideat valtakunnallisesti. Valtion pääomasijoitustoiminnan linja-
usten mukaisesti lähtökohtana tulisi olla, että rahasto (julkiset varat) toimisi vähemmistösi-
joittaja kohdeyrityksiin päin. Rahaston tavoitekoko ensivaiheessa olisi vähintään 20–30 mil-
joonaa ja siihen haettaisiin kansainvälistä ja kotimaista julkista ja yksityistä pääomaa. Jatkos-
sa kartoitetaan myös suomalaisten yliopistojen kiinnostusta tulla rahaston osakkaiksi käynnis-
tysvaiheessa tai myöhemmissä vaiheissa.  
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 Esitys: TEM:n johdolla käynnistetään jo kevään 2015 aikana kaupallis-
tamisrahastohankkeen valmistelu ja tarkempien toimintaperiaatteiden 
määrittely yhteistyössä ministeriön ohjauksessa olevien pääomasijoi-
tustoimintaa harjoittavien yhtiöiden kanssa (VTT Ventures Oy, Suo-
men Teollisuussijoitus Oy, Tekes Pääomasijoitus Oy, Veraventure Oy). 

 
Vaikutukset talousarvioon arvioidaan hankkeen valmistelun aikana.  

1.4  Bioruukki -pilotointikeskus: kansallinen infrastruktuuri biotalouden ja 
cleantechin kaupallistamisen nopeuttamiseen  

Biotalouden ja cleantechin uuden liiketoiminnan synnyttämisessä pilotoinnilla ja demonstroin-
nilla on erityisen tärkeä asema ja kaupallistamisen nopeuttamiseksi tarvitaan entistä vahvem-
pia panostuksia koeympäristöihin. Bioruukin pilotointikeskus tarjoaaa yrityksille, tutkimusyh-
teisöille ja muille toimijoille joustavia, monipuolisia kansainvälisen tason pilotointi- ja koeteh-
daspalveluja erityisesti kemianteollisuuden, metsäteollisuuden, konepajateollisuuden, ympä-
ristöteollisuuden ja uusiutuvan energian alueilla. Kyseessä on kansallisen tutkimusinfrastruk-
tuurin luonti yritysten käyttöön. 

Kokemukset tehokkaasta pilotointitoiminnasta ovat osoittaneet, että korkeatasoisen laitekan-
nan lisäksi keskeinen menestystekijä on monipuolisesti osaavien ihmisten kriittinen massa. 
Bioruukin toiminnat ovat hyvin integroituja VTT:n muihin tutkimusinfrastruktuureihin esim. 
uusiutuvan energian, teollisen biotekniikan ja uusien kuitutuotteiden tutkimusaloilla. Lisäksi 
ollaan luomassa laajemman kotimaista ja Eurooppalaista yhteistyöverkostoa. 

Bioruukin pilotointikeskuksen toiminnot sijaitsevat Espoon Kiviruukissa ja pitävät sisällään 
VTT:n RES-infrastruktuurin (uusiutuvan energian keskus) sekä BIO-infrastruktuurin (biomas-
sakeskus, vihreän kemian keskus ja aurinkoenergian keskus). RES-infralla on TEM:n myön-
tämä erillinen rahoitus vuoteen 2015 saakka. BIO-infralle haetaan rahoitusta yhteensä 11 M€ 
vuosille 2015–2019 (2,5 M€/2015, 5,7 M€/2016, 1,4 M€/2017, 0,8M€/2018 ja 0,6M€/2019). 
BIO- ja RES-infrojen toiminnot vahvistavat yhdessä biomassan jalostukseen ja kiertotalouteen 
pohjautuvan liiketoiminnan syntymistä Suomeen.  

 Esitys: Esitetään valtion talousarvioon rahoitusta (rahoituslupaus) 
vuosille 2015–2019, jotta VTT voi aloittaa hankkeen heti alkuvuodesta 
2015. Vuonna 2015 on arvioitu tarvittavan 2,5 M€ (kokonaiskustan-
nukset 11 M€). Asia edellyttää käsittelyä tulevien kehyspäätösten yh-
teydessä. 
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2  KANSAINVÄLISTYMISEN EDISTÄMINEN  

Etabloituminen osaksi globaaleja arvoketjuja edellyttää myös pk-yrityksiltä entistä parempia 
valmiuksia toimia kansainvälisesti. Aiemmin nämä yritykset toimivat useimmiten Nokian kal-
taisten suurten suomalaisten yritysten alihankkijoina. Kun alihankintaketjut kansainvälistyvät, 
myös pienemmillä yrityksillä on oltava valmius suoraan kansainväliseen toimintaan. Suuntau-
tuminen uusille markkinoille ja toimiminen uuden ulkomaalaisen kumppanin kanssa edellyttä-
vät perehtymistä mm. kyseisen maan lainsäädäntöön ja yrityskulttuuriin ja aiheuttavat näin 
ollen kiinteitä kustannuksia, jotka pienille yrityksille saattavat olla esteinä toiminnan laajen-
tamiselle. Tästä syystä on katsottu perustelluksi tukea erityisesti pk-yritysten kansainvälisty-
mistä mm. erilaisilla tukipalveluilla.  

Suomessa yritysten kansainvälistymisen tukea on tehostettu vuonna 2012 julkistetun Matti 
Alahuhdan johtaman asiantuntijatyöryhmän raportin ehdotusten pohjalta muodostetun Team 
Finland -verkoston kautta. Verkosto kokoaa yhteen kaikki keskeiset yritysten kansainvälisty-
mistä, Suomeen suuntautuvia ulkomaisia investointeja ja maakuvaa edistävät valtiorahoittei-
set palvelut ja niitä tuottavat organisaatiot. Valtioneuvosto määrittelee vuosittain toimintaa 
koskevat strategiset painopisteet. Team Finland -toimintamallin kehittämistä on syytä jatkaa. 
Lisäksi on tarpeen harkita ja ottaa käyttöön uusia innovatiivisia ja kustannustehokkaita tuki-
instrumentteja yritysten kansainvälistymisen edistämiseksi.   

2.1  Team Finland -toiminta 

Team Finland -toimintamallilla on saatu aikaan tärkeitä työnjakoa ja palvelutarjontaa selkeyt-
täviä uudistuksia erityisesti kansainvälistymispalveluissa. Toimintamallin kehittämistä ja re-
sursointia on syytä jatkaa meneillään olevan strategiatyön pohjalta.  

 Esitys: Varaudutaan Team Finland -toiminnan kehittämisen edellyttä-
mään resursointiin tulevalla hallituskaudella. Yksityiskohtaisemmat 
kehittämistoimenpiteet konkretisoituvat pääministerivetoisen strate-
giatyön valmistelun pohjalta helmikuun 2015 aikana. Niihin palataan 
loppuraportin yhteydessä.  

2.2  Uudistetun Finpron toimintaedellytysten varmistaminen  

Finpro ry:n toiminnot on uudistettu vuoden 2014 aikana täysin uuteen toimintamalliin, missä 
uuden Finpron yleisavustus kohdennetaan kokonaisuudessaan sen yrityksille tarjoamien jul-
kisten kansainvälistymispalvelujen tuottamiseen. Finprossa aiemmin toiminut maksullinen 
konsultointitoiminta on myyty Soprano Oyj:lle kilpailuilla markkinoilla toimivaksi yksityiseksi 
konsultointitoiminnoksi. Uudistuksella on vahvistettu erityisesti pk-yrityksille suunnattuja jul-
kisia kansainvälistymispalveluita. 

Uudessa Finprossa, sisältäen sekä ”Export Finland”, ”Invest in Finland” että ”Visit Finland” -
toiminnot, on noin 200 työntekijää eli merkittävästi vähemmän kuin aikaisemmin. Tavoitteena 
on vakauttaa Finpron tilanne ja mahdollistaa Finpron uuden julkisen palvelukokonaisuuden 
positiivinen jalkautus.  

Uuden Finpron nykyisten palvelujen määrän ja laadukkuuden sekä olemassa olevan vienti-
keskusverkoston laajuuden säilyttäminen edellyttää noin 35 miljoonan euron vuosittaista 
budjettia. Sen suuruinen määräraha tulisi varata talousarvioissa vuodesta 2016 eteenpäin 
Finpron kansainvälistymispalvelutoimintaan.  
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 Esitys: Vuoden 2016 talousarvioon lisätään momentille 32.20.41 ke-
hyksen ylittävänä määrärahana 4,5 milj. euroa, joka kohdistetaan 
Finpron Export Finland -toiminnolle. Vastaava määräraha lisätään py-
syvänä tasokorotuksena valtion monivuotiseen kehykseen vuodesta 
2017 alkaen. Asia edellyttää käsittelyä tulevien kehyspäätösten yh-
teydessä.   

2.3 Kasvuohjelma 

Vuoden 2014 lisätalousarvioissa sekä vuoden 2015 talousarviossa on yhteensä 51,3 miljoo-
naa euroa osoitettu kasvuohjelmaan, joka kohdennetaan yritysten kansainvälistymiseen, 
ulkomaisten investointien ja matkailun edistämiseen. Kasvuohjelmalla panostetaan erityisesti 
uusiin kasvualoihin, cleantechiin, bio- ja luonnonvaratalouteen, arktiseen liiketoimintaan sekä 
digitalisaation luomiin mahdollisuuksiin. Kasvuohjelman määrärahat myönnetään valtionavus-
tuksina laajoihin hankkeisiin, joita toteuttavat ensisijaisesti Finpron kaltaiset valtiorahoitteiset 
yhteisöt. Hankkeiden kautta yrityksille tarjotaan tehostettuja kansainvälistymispalveluja ja 
temaattisia alustoja, joiden avulla niillä on paremmat edellytykset suunnata toimintansa kan-
sainvälisille markkinoille. Invest in -toiminnassa keskitytään erityisesti ulkomaisten teollisten 
tuotekehitys -investointien hankkimiseksi Suomeen. Matkailun edistämisessä puolestaan pai-
notetaan erityisesti matkailun kärkihankkeessa matkailutoimijoiden esiin nostamia kansallises-
ti merkittäviä toimenpidekokonaisuuksia. Team Finland Elintarvikevientiohjelma on hyvä esi-
merkki rahoitettavista hankkeista. Samantyyppisiä hankkeita tullaan toteuttamaan kasvuoh-
jelman määrärahoin myös monella muulla sektorilla.  

Kasvuohjelman rahoituksella haetaan uusia tuloksellisia toimintamalleja ja kolmen vuoden 
kokeilun jälkeen niiden jatko tulee turvata kehysbudjetissa, olettaen, että hyviä tuloksia saa-
daan aikaan.  

 Esitys: Momentille 32.20.41 lisätään valtion monivuotisessa kehykses-
sä 10 milj. euroa vuonna 2017 ja tämän jälkeisille vuosille 15 milj. eu-
ron vuotuinen määräraha Kasvuohjelmaa varten. Asia edellyttää käsit-
telyä tulevien kehyspäätösten yhteydessä.  
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3  DIGITALOUDEN EDELLYTTÄMIEN VALMIUKSIEN  
KOHENTAMINEN 

Digitaalinen talous ja sen keskiössä teollinen internet vaativat yrityksiltä uudenlaista osaamis-
ta ja liiketoimintamallien kehittämistä. Kun teollinen murros kiihdyttää muutosnopeutta, ko-
rostuvat myös haasteet kyvyssä ottaa vastaan ja hyödyntää uusia teknologioita, osaajia ja 
verkostokumppaneita. Digibarometrin 2014 mukaan Suomessa digitalisaation perusedellytyk-
set ovat huippuluokkaa. Digitaalisuuden hyödyntämisessä emme kuitenkaan ole ihan kärki-
maita, erityisesti yrityssektorimme on vaarassa jäädä kansainvälisestä kärjestä (sijoitus 17.).  

Yritysten siirtyminen digitaaliseen liiketoimintaan ja teolliseen internetiin ovat avainkeinoja 
teollisen tuotannon säilyttämiseksi ja uudistamiseksi sekä uusien palvelujen ja työpaikkojen 
synnyttämiseksi. Teollinen internet ei ainoastaan tehosta nykyisiä teollisia prosesseja vaan 
luo myös kokonaan uusia liiketoimintamalleja ja yrittäjyyden muotoja. Digitalisaatio tarkoittaa 
myös tuotanto- ja ansaintalogiikan uudistumista: tuotteiden ja palvelujen välisen kilpailun 
lisäksi esille nousee liiketoimintakonseptien välinen kilpailu.   

Digitalisaatio on yhteiskunnallisesti haastava ilmiö, mutta julkinen valta voi käyttää useita 
työkaluja muutoksen helpottamiseen. Toisaalta julkinen sektori voi edistää digitalisaatiota 
mm. investointien, innovatiivisten ekosysteemien mahdollistamisen, lainsäädännön ja julkis-
ten hankintojen kautta. Panostaminen viestintäinfrastruktuuriin ja valmiuksien luominen uusi-
en teknologioiden käyttöön ottoon (esim. 5G) ja nopeiden kansainvälisten yhteyksien luomi-
nen muodostavat välttämätöntä pohjaa koko yhteiskunnan digitalisaatiolle ja palvelukehityk-
selle. Julkinen valta voi myös helpottaa työntekijöiden sopeutumista digitalisaation aiheutta-
maan väistämättömään työtehtävien ja työpaikkojen muutokseen mm. osaamisen kehittämi-
sen avulla. 

Julkinen sektori digitalisaation hyödyntämisen mahdollistajana 

Julkinen sektori voi asettaa kannustimia ja tarjota rahoitusta digitalisuuteen investoimiseksi. 
Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi verokannustimia, markkinaehtoisen innovaatiorahoi-
tuksen helpottamista sekä riski- ja innovaatiorahoituksen kehityksen tukemista. Esimerkiksi 
Kanadassa yrityksiä kannustetaan investoimaan digitaalisiin hankkeisiin ja rekrytointiin koh-
distetuilla rahastoilla, lisäksi digitaalisuuteen kohdistuvilla investoinneilla on suotuisampi ve-
rokohtelu.  

Julkinen sektori voi myös tukea investointeja ja tarjota rahoitusta valikoiduille läpimurtotek-
nologioille, jotka toimivat katalysaattoreina valmiuksien rakentamisessa. Esimerkiksi Yhdys-
valloissa merkittäviä julkisen investoinnin kohteita ovat big data ja cloud computing.  

Digitalisaation edistämiseksi on hyödynnettävä laajasti innovatiivisia julkisia hankintoja ja 
luotava uusien ratkaisujen kokeiluympäristöjä aloille, joilla julkinen sektori on itse vahva 
markkinatoimija (esim. koulutus, terveydenhuolto, liikenne, yhdyskuntarakentaminen jne.). 
Myös Immateriaalioikeuksia koskevan sääntelyn pitää vastata digitaalisen toimintaympäristön 
vaatimuksia eikä kansallinen sääntely saa heikentää suomalaisten yritysten kilpailuasemaa.  

Digitalisaation myötä monen alan työntekijät joutuvat väistämättä suuren murroksen alle. 
Julkisen sektorin on valmistauduttava helpottamaan siirtymistä, jotta työvoiman tarpeen suu-
ria ja ennalta arvaamattomia muutoksia voidaan hallita. Digitalisaation aiheuttamat siirtymät 
ovat vaikeammin hahmotettavia ja tuettavia kuin teollisuudessa nähdyt, koska ne kohdistuvat 
maantieteellisesti laajemmille alueille ja suurempaan joukkoon yrityksiä. 
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Julkinen sektori voi edistää digitaalista osaamista. Koulutusta tarvitaan digitaalisten välinei-
den kehittämiseen ja käyttöön monilla eri aloilla - ei pelkästään IT-alalla itsessään. Käytän-
nössä tämä voi olla esimerkiksi ohjelmointiopetusta kouluissa, rahoituksen uudelleenkohdis-
tusta digitaaliseen koulutukseen tai korkea-asteen koulutuksen edistämistä kaikille toimialoille 
yhteisissä suuntauksissa (esim. big data -analyysi, cloud computing, mobiili internet, teollinen 
internet, kehittynyt robotiikka). Näin varmistetaan monialaisesti investoinnit ja valmiudet 
megatrendeihin. 

Julkiselle vallalle on luontevaa varmistaa riittävä IT-infrastruktuuriperusta ja sen käyttö, taata 
vakaat ja yleispätevät verkkostandardit sekä verkkopalvelujen turvallisuus. Esimerkiksi Viro 
on luomassa tällaista ympäristöä mahdollistamalla yksityisten ihmisten sähköisen ”kansalai-
suuden”. Avoimissa talouksissa julkisen vallan on myös luontevaa osallistua kansainväliseen 
yhteistyöhön ja vuoropuheluun globaalien digitaalisten markkinoiden tukemiseksi. Tältä osin 
yksi keskeinen on EU:n digitaalisten sisämarkkinoiden edistäminen. Suomen ja Viron yhteis-
työ digitaalisten palveluarkkitehtuurien kehittämisessä voi onnistuessaan toimia esikuvana 
rajat ylittäville digitaalisille palveluille ja tarjota suomalaisillekin yrityksille edelläkävijän etuja.   

Suomessa on tärkeää onnistua luomaan digitaalisia alustoja, joiden päälle täällä ja muissa 
maissa toimivat yritykset rakentavat omia tuotteitaan ja palveluitaan. Näiden alustojen kautta 
Suomeen voi kanavoitua tuloja globaaleista arvoverkoista eri aloilla. Digitaalinen alusta saat-
taa syntyä yksittäisen yrityksen toimesta (esim. Google ja Apple) tai se voi syntyä ekosys-
teemeissä, jotka kokoavat startupit, pk-yritykset, suuryritykset, tutkimuslaitokset ja muut 
toimijat yli toimialarajojen. Ekosysteemit toimivat törmäyttämöinä, jotka synnyttävät olemas-
sa olevia tuotteita, palveluita ja liiketoimintamalleja radikaalisti uudistavia innovaatioita. 

Julkisten toimijoiden tulisi edistää ekosysteemien ja alustojen muodostumista erityisesti sil-
loin, kun ne kohdistuvat globaaleihin asiakastarpeisiin. Suomesta löytyy vahvaa osaamista ja 
yritysvetoinen verkosto on jo muodostumassa. Markkinoiden nopean kehityksen vuoksi näi-
den tunnistaminen ja oikeiden välineiden löytäminen edellyttää myös julkisilta toimijoilta ny-
kyistä nopeampaa ja joustavampaa reagointikykyä.  

Globaaleille markkinoille tähtäävien tuotteiden, palveluiden, ekosysteemien ja alustojen kehit-
tämiseen liittyy merkittäviä sääntelyhaasteita, sillä nykyinen lainsäädäntö ei välttämättä mah-
dollista uusia liiketoimintamalleja, jotka haastavat nykyisten toimijoiden saavutetut edut. 
Ennakoivalla markkinoiden avaamisella voidaan kuitenkin luoda kannustava toimintaympäris-
tö täysin uusille tuotteille ja palveluille, kuten telemarkkinoiden vapauttaminen Suomessa 
aikoinaan osoitti. Yksi konkreettinen tapa edistää digitaalisten palveluiden syntymistä on jul-
kisten tietovarantojen avaaminen sovelluskehittäjien käyttöön, josta Suomessakin on jo saatu 
hyviä kokemuksia.  

3.1  Jatketaan ICT2015-strategian koordinoitua toimeenpanoa ja sen resur-
sointia 

Tällä hetkellä laajimman kansallisen tason strategian digitalisaatiolle tarjoaa ICT- 2015 rapor-
tin pohjalta käynnistetty toimeenpanotyö. Työn painopistealueita ovat olleet kansallisen digi-
taalisen palveluarkkitehtuurin rakentaminen, avoimen datan ekosysteemin luominen, 10-
vuoden ICT 2023 tutkimus-, kehitys- ja innovaatio-ohjelma, alku- ja kasvuvaiheen yritysten 
tarpeita palveleva rahoitusohjelma sekä uudet toimintatavat. Kuluvan hallituskauden aikana 
painopistealueeksi on noussut myös teollinen internet. Lähes kaikki strategiaan liittyvät konk-
reettiset hankkeet edistävät myös yritysten edellytyksiä ja mahdollisuuksia hyödyntää digitali-
saatiota.  
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ICT-2015-strategian toimeenpanoa koordinoiva ja vauhdittava seurantaryhmä on asetettu 
hallituskauden loppuun. Pitkäjänteinen työ laajamittaisten tavoitteiden saavuttamiseksi edel-
lyttää hankkeen jatkamista myös tulevilla hallituskausilla.  

 Esitys: Varmistetaan ICT-2015-strategian pitkäjänteinen toimeenpano 
ja resursointi myös tulevalla hallituskaudella. Työn tuloksia ja vaikut-
tavuutta mm. yritysten digivalmiuksiin on syytä myös systemaattisesti 
seurata.  

3.2  Kansallinen palveluväylä ja siihen liittyvä tunnistautumisratkaisu 

Valmistelussa oleva kansallinen digitaalinen palveluväylä ja siihen kiinteästi liittyvä sähköisen 
tunnistautumisen malli avaavat sekä kansalaisille että yrityksille merkittäviä mahdollisuuksia 
digitalisaation hyödyntämiseen ja nostavat Suomen takaisin kansainväliseen eturintamaan. 
Hanke voi tuottaa myös julkiseen talouteen merkittäviä säästöjä. On erittäin tärkeää huoleh-
tia siitä, että hankkeiden toimeenpano ei viivästy valmistelun resursoinnin puutteisiin tai hal-
linnollisiin tai lainsäädännöllisiin esteisiin liittyen.  

 Esitys: Varmistetaan että kansallinen palveluväylä ja siihen liittyvä 
tunnistautumisratkaisu otetaan käyttöön viipymättä ja suunnitelmien 
mukaisesti.   
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4  YRITYSTEN HALLINNOLLISEN TAAKAN VÄHENTÄMINEN 

Hallinnollisia kustannuksia yrityksille syntyy lakisääteisten tietojen toimittamisesta viranomai-
sille ja kolmansille osapuolille. Lakisääteisiä tiedonantovelvoitteita ovat esimerkiksi erilaiset 
ilmoitus- ja raportointivelvoitteet sekä lupamenettelyt. Hallinnollista taakkaa on kuitenkin vain 
se osa kustannuksista, jota yritys ei tekisi ilman lainsäädäntöä. Näin ollen esimerkiksi kirjanpi-
tovelvoite ei ole kokonaan hallinnollista taakkaa, vaan pelkästään ne toimet, jotka eivät hyö-
dytä yritystä itseään.  

On arvioitu, että sääntelystä aiheutuvan hallinnollisen taakan suuruus on Suomessa vajaa 
kaksi prosenttia bruttokansantuotteesta. Yritysten hallinnollisen taakan keventämisellä on 
vastaavasti arvioitu olevan nerkittäviä myönteisiä vaikutuksia kansantalouteen. Valtion talou-
dellisen tutkimuskeskuksen vuonna 2011 tekemän arvion mukaan taakan keventäminen esi-
merkiksi neljänneksellä kasvattaisi bruttokansantuotteen tasoa 0,35 prosenttia vuoteen 2025 
mennessä. 

Yritysten tarpeettoman hallinnollisen taakan vähentäminen liittyy laajempaan keskusteluun 
lainsäädännön valmistelun laadusta. Valtion Ohjausjärjestelmän kehittäminen (OHRA) -
hankkeessa ehdotetaan, että keskeisten säädösmuutosten ja muiden strategisten politiikka-
toimien systemaattinen etukäteinen ja vaihtoehtoja tuottava vaikutusarviointi otettaisiin käyt-
töön tukemaan hallituksen toimintasuunnitelman laatimista ja hallitusohjelman toteutusta. 
Lisäksi valtioneuvostoon ehdotetaan perustettavaksi asiantuntijayksikkö, jonka ydintehtävänä 
on auttaa ministeriöitä laatimiaan tietosisällöltään riittäviä ja annettujen ohjeiden mukaisia 
vaikutusarvioita.  

4.1 PK-yritysten kirjanpidon automatisointi  

Työ- ja elinkeinoministeriön johdolla käynnistetään hanke, jossa kuvataan ja määritellään 
kirjanpidon automatisoinnin edellyttämät rakenteet, prosessit ja tietosisällöt erityisesti PK-
yritysten kirjanpidon osalta.  Tavoitteena on helpottaa merkittävästi PK-yritysten kirjanpitoon 
perustuvia viranomaisilmoitusmenettelyjä. Yhtenäisen kokonaiskuvan rakentamiseksi hank-
keessa hyödynnetään tietoja käynnissä olevista yritysten taloushallinnon digitalisointia edistä-
vistä hankkeista (mm, Real-Time-Economy, TARU, TALTIO, XBRL-tilinpäätösraportointi) ja 
mahdollisuuksien mukaan sovitetaan yhteen hankkeiden tavoitteita ja toimenpiteitä. 

Hankkeen toteutusta tukemaan ehdotetaan asetettavaksi keskeisten ministeriöiden (TEM, 
VM) ja avainsidosryhmien (ml. Teknologiateollisuus Ry, Taloushallintoliitto, Finanssialan kes-
kusliitto ja Taru –hanke) edustajista koostuva ohjausryhmä. Vuoden mittaisen hankkeen to-
teutuksessa tarvittavan konsulttityön kustannusarvio on 80 000 euroa.  

Hankkeen pohjalta on mahdollista valmistella erikseen esitys laajemmasta EU-tason kehitys-
hankkeesta, joka hakisi EU:n Horisontti 2020 -rahoitusta. 

 Esitys: Käynnistetään hanke kevään 2015 aikana. 
 

 VM kanta: Erityisesti PK -yritysten hallinnon taakan (sisäisen ja ulkoisen) pienen-
tämiseksi, taloushallinnon parantamiseksi, julkisen sektorin tehokkuuden edis-
tämiseksi ja harmaan talouden pienentämiseksi päätetään tukea ICT2015 -
ohjelman polku 2:n poikkihallinnollista pilottiprojektia: Tiliotepohjainen automa-
tisoitu kirjanpito ja kassavirtaennustaminen - asettamalla laajapohjainen TEM:n 
puheenjohtama ohjausryhmä, jossa on VM:n edustus. Resursseina käytetään 
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Tekesin rahoittamaa TARU -ohjelmaa (Talouden Runkoverkko). Rahoitustarve 
pilotin projektipäälliköstä on 90.000€" 

4.2  Ympäristönsuojelulain lupa- ja arviointimenettelyjen keventäminen  

Ympäristöä koskevien lupa- ja arviointimenettelyiden kokonaisuuden sujuvuutta parantavia 
vaihtoehtoja arvioidaan ympäristöministeriön 5.11.2014 asettamassa hankkeessa, jonka eh-
dotusten on määrä valmistua viimeistään 28.2.2015.  

Parhaillaan eduskunnassa on käsiteltävänä hallituksen esitys ympäristönsuojelulain muutta-
misesta, jolla korotetaan eläinsuojien ympäristöluvanvaraisuuden kynnystä. Tämän johdosta 
noin 3300 eläinsuojaa poistuu lupavelvollisuuden piiristä. Hallituksen esityksellä myös poiste-
taan ympäristöluvan lupamääräysten määräaikainen tarkistaminen, millä on merkittävä vaiku-
tus menettelyiden sujuvoittamiseen. Ympäristönsuojelulain menettelyiden sujuvoittamista 
jatketaan edelleen ympäristöministeriön 16.1.2015 asettamassa hankkeen 3. vaiheessa.. 

Ympäristönsuojelulain 3. vaiheessa selvitetään jatkotyössä tulisi arvioida:  

‐ lupakynnyksen korottamista ja lupamenettelyjen korvaamista rekisteröimisme-
nettelyllä joidenkin toimintojen osata sekä aluehallintoviraston ja kunnan toimi-
vallan muutoksia. 

‐ eläinsuojien luvituksen keventämistä: Hallituksen em. esityksessä eläinsuojien 
lupakynnykset nousivat eräiltä osin. Myöhemmin annettavalla asetuksella on tar-
koitus siirtää osa nykyisin aluehallintovirastoissa käsiteltävistä eläinsuojista kun-
tien toimivaltaan. Nimenomaan eläinsuojien luvitukseen keittämisellä voidaan 
vaikutta merkittävästi lupien kokonaistilanteeseen, sillä nykyään noin 40 pro-
senttia ympäristöluvista koskee eläinsuojia.  

‐ ympäristölainsäädännön käytännön soveltamisen selkiyttämistä kehittämällä mi-
nisteriön ohjeistusta. Ohjeistuksen tarkoituksen on yhdenmukaistaa ja sujuvoit-
taa ympäristölainsäädäntöä täytäntöön panevien valtion aluehallinnon ja kuntien 
viranomaisten toimintaa. 

 
 Esitys: Ympäristölupa- ja arviointimenettelyiden sujuvoittamista ar-

vioivan työryhmän ehdotusten valmistuttua päätetään jatkotoimista. 
Ympäristölupamenettelyn sujuvoittamistoimia valmistellaan ympäris-
tönsuojelulain 3. vaiheessa. 

Ympäristönsuojelulain jatkotyössä tulisi arvioida:  

‐ lupakynnyksen korottamista ja lupamenettelyjen korvaamista rekisteröimisme-
nettelyllä joidenkin toimintojen osata sekä aluehallintoviraston ja kunnan toimi-
vallan muutoksia. 

‐ eläinsuojien luvituksen keventämistä: Hallituksen em. esityksessä eläinsuojien 
lupakynnykset nousivat eräiltä osin. Myöhemmin annettavalla asetuksella on tar-
koitus siirtää osa nykyisin aluehallintovirastoissa käsiteltävistä eläinsuojista kun-
tien toimivaltaan. Jatkossa varmistetaan luvanhakijoiden yhdenvertainen kohtelu 
nostamalla asetuksesta lain tasolle ns. eläinyksikkökertoimet. Nimenomaan 
eläinsuojien luvitukseen keittämisellä voidaan vaikutta merkittävästi lupien koko-
naistilanteeseen, sillä noin 40 prosenttia ympäristöluvista koskee eläinsuojia. Ko-
tieläinrakennusinvestoinnit ovat miljoonaluokan investointeja. Yksittäiseen viljeli-
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jään kohdistuvien elinkeinovaikutusten ohella viivästymisellä on merkittäviä vai-
kutuksia aluetalouteen.   

‐ ympäristölainsäädännön käytännön soveltamisen selkiyttämistä kehittämällä mi-
nisteriön ohjeistusta. Ohjeistuksen tarkoituksen on yhdenmukaistaa ja sujuvoit-
taa ympäristölainsäädäntöä täytäntöön panevien valtion aluehallinnon ja kuntien 
viranomaisten toimintaa. 

 
 Esitys: Käynnistetään ympäristönsuojelulain menettelyiden kehitystyö 

keväällä 2015 kiinnittäen huomiota edellä mainittuihin seikkoihin. 

4.3  Vesiviljelyn kestävän kasvun mahdollistaminen lupajärjestelmää kehit-
tämällä  

Suomessa kalan jalostus ja kauppa ovat kasvaneet voimakkaasti 2000-luvulla, mutta kasvu 
on perustunut ulkomaiseen viljeltyyn kalaan. Suomen kauppatase kalatuotteiden osalta on yli 
350 miljoonaa euroa alijäämäinen. Kestävällä vesiviljelytuotannolla ja siihen liittyvällä osaa-
misella ja teknologialla on hyvin merkittävä kasvupotentiaali niin kotimaan kuin ulkomaan 
markkinoilla. Kotimaisen kasvatetun kalan tuotantoa lisäämällä voitaisiin nopeasti vähentää 
riippuvuutta ulkomaan tuonnista. Kotimainen vesiviljely on tehokkaasti vähentänyt toimialan 
ympäristövaikutuksia. Vesiviljelyn kasvu ei saa vaarantaa EU-lainsäädännön edellyttämän 
vesien hyvän tilan tavoitteen saavuttamista ja ylläpitämistä. 

Kotimainen vesiviljelyelinkeino ei ole voinut vastata kasvaneeseen kotimarkkinakysyntään 
toimintaympäristöstä johtuvien rajoitteiden vuoksi ja merkittävät kasvun mahdollisuudet ovat 
jääneet toteutumatta. Yhtenä ratkaisuna tähän suomalaiset yritykset ovat investoineet voi-
makkaasti vesiviljelyyn Ruotsissa. Elinkeinon mukaan suurin ongelma on ympäristönsuojelu-
lainsäädäntö ja etenkin sen soveltamiskäytäntö.  

 Esitys: Sujuvoitetaan vesiviljelyn kansallista lupajärjestelmää ja siihen 
liittyviä hallinnollisia menettelytapoja ja velvoitteita sekä tehdään tar-
vittavat muutokset lainsäädäntöön osana ympäristönsuojelulain kehit-
tämistä. Tavoitteena on, että lupajärjestelmät ovat hallinnollisesti ny-
kyistä kevyempiä ja ne toimivat ennustettavasti sekä luovat edellytyk-
set pitkäjänteiselle yritystoiminnalle ja investoinneille. Ympäristön-
suojelulain mukaisten sujuvoittamistoimien yhdenmukainen sovelta-
minen varmistetaan ohjeistusta päivittämällä. 
 

4.4  Hallintoistuimissa käsiteltävien investointihankkeiden vauhdittaminen 

Valmisteluryhmän käsityksen mukaan hallinto-oikeuksiin on ruuhkautunut merkittävä määrä 
investointihankkeita, esim. tuulivoimahankkeita, joissa on rahoitus valmiina. Ruuhkautuminen 
uhkaa tarpeettomasti hidastaa investointien käynnistymistä.  

 Esitys: Lisätään väliaikaisesti määräaikaisia työntekijöitä auttamaan 
hallinto-oikeuksien valitusruuhkien purkamisessa kesään 2015 men-
nessä. Selvitään myös tarve pysyvämmälle lisäresursoinnille lupakäsit-
telyn sujuvuuden varmistamiseksi.  
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5  KILPAILUN EDISTÄMINEN JA MARKKINOIDEN TOIMIVUUS 

Globalisoituneessa liiketoimintaympäristössä yritysten tulisi kyetä lisätä tuottavuutta, innovoi-
da, kehittää korkean arvonlisän tuotteita ja palveluja sekä kehittää liiketoiminnan kansainväli-
siä verkostoja kilpailuedun saavuttamiseksi. Toimiva kilpailu rohkaisee riskinottoon ja inves-
tointeihin. Erityisesti kotimarkkina-aloilla, joilla yritykset eivät toimi kansainvälisen kilpailun 
paineessa, kilpailullisuuden varmistaminen on tärkeää tuotavuuden kehittämisen ja innovoin-
nin kannusteena, jotta huonosti toimivista kotimarkkinoista ei muodostu rasitetta myös avoi-
men sektorin kilpailukyvylle 

Suomen kaltaisessa pienessä ja suhteellisen syrjäisessä maassa riittävän kilpailun syntyminen 
kotimarkkinoilla ei ole itsestään selvyys. Siksi julkisen vallan on syytä kiinnittää erityistä huo-
miota terveen kilpailun edistämiseen. Kotimarkkinoiden kilpailun puutteisiin on toistuvasti 
kiinnitetty huomiota myös Suomen talouden kansainvälisissä arvioinneissa.   

Sääntelyllä on ratkaiseva merkitys kilpailullisen ja samalla kilpailukykyisen toimintaympäristön 
kehittämisessä. Sääntely vaikuttaa yritysten kustannusrakenteeseen, mutta myös yritysten 
väliseen kilpailuun, yritysten innovaatiomahdollisuuksiin ja kykyyn sopeutua vientimarkkinoi-
den vaatimuksiin. Kaikki sääntely ei ole pahasta. Hyvin toteutettu sääntely saavuttaa tavoit-
teensa mahdollisimman alhaisin kustannuksin, ei vääristä kilpailua ja kannustaa innovaa-
tiohin.  

Lähtökohtaisesti sääntely vaikuttaa kielteisesti kilpailuun, sikäli kuin se rajoittaa niiden yritys-
ten määrää tai luonnetta, jotka voivat toimia markkinoilla, rajoittaa yrityksen erilaisia toimin-
tamahdollisuuksia, alentaa kannusteita kilpailla tai alentaa asiakkaiden ja kuluttajien saatavil-
la olevia vaihtoehtoja (OECD, Competition Assessment Toolkit, Vol. 2, 2011). Matalammat 
alalle tulon esteet ja kilpailullisuutta edistävä sääntely nopeuttavat uusien tuotantotapojen ja 
liiketoimintamallien omaksumista samoin kuin omistusrakenteissa tapahtuvat muutokset voi-
vat vahvistaa liiketoiminnan kehittämisen kannusteita.  

Sääntelyn kilpailuvaikutusten ohella tulisi kiinnittää erityistä huomiota mm. tarpeettoman ja 
vanhentuneen sääntelyn purkamiseen, verotuksen neutraalisuuteen sekä kilpailua valvovien 
viranomaisten toimintamahdollisuuksiin ja resursseihin. Kilpailunäkökohdat on syytä huomioi-
da myös julkista hankintatoimintaa kehitettäessä.   

5.1 Kilpailun edistäminen julkisten hankintojen avulla 

Julkiset hankinnat nousevat vuositasolla kymmeniin miljardeihin euroihin ja muodostavat 
potentiaalisesti merkittävän markkinan kasvaville pk-yrityksille. Pk-yritysten parantaminen oli 
yksi EU:n hankintadirektiivin yksi tavoite, koska pk-yrityksillä on tehtyjen selvitysten mukaan 
vaikeuksia tarjota kovin suuriin hankintakokonaisuuksiin. Lisäksi hankintamenettelyt, mm. 
tarjousten laatiminen ja niihin liitettävät selvitykset, ovat raskaita etenkin pienemmille yrityk-
sille ja yhteisöille.  Myös Suomessa SY:n toteuttamassa kyselyssä nousi esille samanlaisia 
huomioita kuin EU-selvityksessä.  Pk-yritykset toivoivat menettelysääntöjen joustavuutta ja 
keveitä sääntöjä.  

Valmisteilla olevan kansallisen hankintalainsäädännön kokonaisuudistuksen yhteydessä on 
syytä ottaa huomioon myös kilpailun edistäminen ja parantaa eri keinoin pienempien yritys-
ten mahdollisuuksia osallistua tarjouskilpailuihin. Hankinnan jakaminen osiin, osatarjousten 
salliminen sekä hankintamenettelyjen keventäminen lisäävät pk-yritysten osallistumismahdol-
lisuuksia julkisiin hankintoihin. Koska PK -yrityksillä on tuoreen selvityksen mukaan hyvät 
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valmiudet käyttää sähköisiä viestintävälineitä tarjousten tekemiseen hankintalainsäädännön-
kokonaisuudistuksessa, tulisi myös luoda perusta sähköisten ratkaisujen markkinaehtoiselle 
kehittymiselle ja käyttöön ottamiselle (TEM 2015). 

Hankintalainsäädännön kokonaisuudistuksessa on myös tarpeen huomioida julkisen ja yksityi-
sen elinkeinotoiminnan kilpailuneutraliteetti. Hankintalainsäädännön on samanaikaisesti var-
mistettava, että julkisyhteisöt voivat itse päättää, mitkä palvelut tuotetaan itse ja mitkä han-
kintaan markkinoilta. Lisäksi on tarpeen selvittää, voidaanko kansallisiin hankintoihin luopa 
nopea yksiportainen valitustie.  

Sekä direktiiviuudistuksen että kansallisen lainsäädäntöuudistuksen muita päätavoitteita – 
hankintamenettelyjen yksinkertaistamisen ja joustavoittamisen sekä pk-yritysten aseman 
parantamisen ohella – ovat ympäristö- ja sosiaalisten näkökohtien sekä innovatiivisuuden 
parempi huomioiminen, hankintamenettelyjen valvonnan ja neuvonnan tehostaminen sekä 
asianmukaisten menettelytapojen vahvistaminen. Uudet direktiivit on kansallisesti saatettava 
voimaan 17.4.2016 mennessä. Kansallisen hankintalainsäädännön kokonaisuudistusta valmis-
televan työryhmän määräaika on 30.4.2015.  

 Esitys: Hankintalain kokonaisuudistuksessa toteutetaan muiden uudis-
tukselle asetettujen tavoitteiden ohella yksityisten yritysten kilpai-
luneutraliteettia sekä edistetään erityisesti pk-yritysten mahdollisuuk-
sia osallistua julkisiin tarjouskilpailuihin. Uudistuksessa tulee pyrkiä 
nopeuttamaan hankintojen digitalisaatiota aikatauluttamalla sähköis-
ten ratkaisujen käyttöönotto. 
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6  RAHOITUKSEN SAATAVUUS JA YRITYSTUKIEN  
KEHITTÄMINEN 

Yritysrahoituksen saatavuus muodostaa yhden merkittävimmistä edellytyksistä yritystoimin-
nan synnyttämiselle, kehittämiselle ja kasvulle. Finanssikriisin jälkeen EU:n piirissä toteutettu-
jen pankkisektorin sääntelytoimien jälkeen ajankohtaiseksi kysymykseksi on noussut, miten 
varmistetaan kestävän talouskasvun edellytyksenä oleva pitkäaikaisten investointien rahoitus 
sekä turvataan erityisesti kasvuyritysten ja pienten ja keskisuurten yritysten rahoituksen 
saanti uudessa tilanteessa.  

Viimeaikaisten selvitysten mukaan tavanomaiset suomalaiset yritykset eivät lähtökohtaisesti 
kohtaa merkittäviä ongelmia rahoituksen saatavuuden osalta. Pankkirahoituksen saatavuu-
dessa Suomi on Euroopan ykkönen ja yritysten maksama lainojen keskikorko on hyvin maltil-
lisella tasolla kansainvälisessäkin vertailussa. Tuoreen kasvuyrityskyselyn mukaan kasvuyri-
tykset ovat kuitenkin kokeneet rahoitusehtojen kiristyneen vuoden 2013 jälkeen; vakuusvaa-
timukset ovat kiristyneet selvästi ja korkomarginaalit ovat nousseet. Kasvuyrityskyselyn mu-
kaan kasvuyritykset kohtaavat mikroyritysvaiheessa ja sen jälkeen muita hitaampaa kasvua ja 
kasvun kynnyksiä. Yritysten kasvaessa edelleen niiden käytännön keinovalikoimasta puuttuu 
useimmiten mahdollisuus saada rahoitusta ja uusia omistajia listautumisen kautta. Vaihtoeh-
toisten rahoituslähteiden vähäinen tarjonta, osaamisen puute ja listautumisprosessin kalleus 
ja siihen liittyvät yritysten kielteiset asenteet hidastavat yritysten kasvupolkua Suomessa. 

Pankkirahoitus ei ole ensisijainen rahoitusmuoto kasvuyrityksille, vaan oman pääomanehtoi-
nen rahoitus. Suomen pääomasijoitusmarkkinoilla on havaittavissa rakenteellisia ongelmia. 
Vaikka Suomi on Euroopassa ykkönen aikaisen vaiheen pääomasijoituksissa henkeä kohden, 
sijoitettu summa yritystä kohden on alle puolet Euroopan keskitasosta. Lisäksi myöhemmän 
vaiheen pääomasijoittajat puuttuvat kokonaan markkinoilta. 

Julkisen rahoittajan tehtävä on paikata markkinapuutteita ja etsiä alueita tai kapeikkoja, jon-
ne ei liian suurien riskien vuoksi ohjaudu riittävästi yksityistä rahoitusta. Tällaisia ovat alkavat 
yritykset, innovatiiviset yritykset ja kansainvälistyvät kasvuyritykset, jotka tuovat uutta dyna-
miikkaa talouteen ja joilla on olennainen merkitys kansantalouden tulevan kasvun kannalta. 
Julkista rahaa on markkinoilla kuitenkin Suomessa enemmän kuin missään muualla Euroo-
passa. Olennaista on poistaa esteet yksityisen pääoman kanavoitumiselta pääomasijoitus-
markkinoille. 

6.1     Säätiöiden ja yleishyödyllisten yhteisöjen pääomasijoitusrahastoihin 
tekemien sijoitusten verokohtelu  

Säätiöiden ja yleishyödyllisten yhteisöjen suorien sijoitusten tuotot pörssiyhtiöistä ja sijoitus-
rahastoista ovat verottomia. Sen sijaan niiden tekemien sijoitusten tuotot kommandiittiyhtiö-
muotoista pääomasijoitusrahastoista ovat verollisia, mikä käytännössä asettaa esteen sijoi-
tuksille. Selvitys osoittaa, että verotuksen neutraliteetin toteutuessa säätiöt ja yleishyödylliset 
yhteisöt olisivat kiinnostuneita sijoittamaan erityisesti venture capital -alueelle, jossa on suu-
rin puute yksityisestä pääomasta. 

Säätiöiden ja yleishyödyllisten yhteisöjen sijoitusvarallisuus on yli 10 miljardia euroa. Tästä 
sijoituspääomasta vain muutaman prosentin kohdentuminen kasvuyrityksiin voisi tuoda satoja 
miljoonia euroja uutta pääomaa markkinoille. Koska nyt säätiöt ja yleishyödylliset yhteisöt 
eivät sijoita listaamattomiin yrityksiin, ei muutos toisi veromenetyksiä. Kysymyksessä olisi 
tuloverolakia koskeva säädösmuutos. Lakimuutoksen voimaantultua säätiöiden ja yleishyödyl-
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listen yhdistysten tuotot kommandiittiyhtiömuotoisista pääomarahastosijoituksista olisivat 
verovapaita yhtälailla kuten niiden sijoitustuotot osakkeista ja sijoitusrahastoista. 

 Esitys: Selvitetään viipymättä mahdollisuudet tuloverolain muutta-
miseksi siten, että säätiöiden ja yleishyödyllisen yhdistysten osalta 
kommandiittiyhtiömuotoisilla pääomasijoitusrahastosijoituksilla olisi 
neutraali asema suhteessa muihin sijoitusluokkiin (VM&TEM). Selvi-
tyksessä otetaan huomioon uuden säätiölain linjaukset sekä EU:n sää-
dökset   

 VM kanta: Ehdotus edellyttäisi näiden toimijoiden verotuksen ja kansainvälisten 
tilanteiden tarkempaa selvittämistä ja arviointia suhteessa verojärjestelmän ko-
konaisuuteen ja asetettuihin tavoitteisiin. Kyseessä on laaja ja monimutkainen 
verotuksen kokonaisuus. Kommandiittiyhtiömuotoisten rahastojen verotus toteu-
tetaan osakastasolla. Kommandiittiyhtiön tulosta verotetaan siten, että yhtiölle 
vahvistetaan elinkeino-toiminnan tulos, joka jaetaan aikaisempien verovuosien 
tappioiden vähentämisen jälkeen verotettavaksi osakkaiden tulona niiden osuuk-
sien mukaan, jotka heillä on yhtymän tuloon. Jos jokin osakastyyppi voisi saada 
tulo-osuutensa verovapaasti kommandiittiyhtiöstä, jäisi kommandiittiyhtiön tulon 
verotus tältä osin kokonaan toteutumatta. Yleishyödyllisten yhteisöjen verovel-
vollisuuden rajoittuminen vain elinkeinotoimintaan ja tietyin edellytyksin kiinteis-
tön tuottamaan tuloon muodostaa merkittävän verotuen, jonka laajuutta olisi 
tarkasteltava uudelleen verojärjestelmän näkökulmasta ja ottaen huomioon 
myös EU:n valtiontukisäännökset ja uusi säätiölaki.   

 TEM kanta: Tämä toimenpide on TEM:n priorisoima ehdotus yksityisen riskipää-
oman lisäämiseksi Suomessa. Myös toimiala arvioi toimenpiteen olevan tärkeä. 
Hallituksen rakennepoliittisen ohjelman mukaan olisi turvattava säätiöiden ja 
yleishyödyllisten yhdistysten sijoitusten pääomasijoitustoimialalle veroneutrali-
teetti.  

6.2 Suomalaisen kommandiittiyhtiömuotoisen pääomasijoitusrahastomallin 
kehittäminen kansainvälisesti kilpailukykyiseksi henkilöyhtiölakia muut-
tamalla  

Tavoitteena olisi kehittää suomalainen kommandiittiyhtiömuotoinen pääomasijoitusrahasto-
malli kansainvälisesti kilpailukykyiseksi tekemällä muutoksia henkilöyhtiölakiin. Siten helpotet-
taisiin pitkäaikaisia investointeja edellyttävän yritys- ja sijoitustoiminnan harjoittamista avoi-
men yhtiön ja kommandiittiyhtiön muodossa, mikä edistäisi pääomasijoitustoimialan kehitty-
mistä vähentämällä toimialan hallinnollista taakkaa sekä poistamalla suomalaisen lainsäädän-
nön erityispiirteitä. Lakimuutoksen on arvioitu lisäävän kansainvälisen riskirahan määrää 
Suomeen perustettavissa rahastoissa. Suomessa on paljon pieniä pääomasijoitusyhtiöitä, 
joille vaihtoehtorahastojen hoitajia sääntelevän lain myötä lisääntynyt hallinnollinen taakka ja 
siihen liittyvät raportointivelvollisuudet sekä Finanssivalvonnalle että Suomen Pankille aiheut-
tavat merkittäviä lisäkustannuksia. Pienet pääomasijoitusyhtiöt ovat kuitenkin tärkeitä aloitta-
vien yritysten ja pienimpien pk-yritysten kehittäjiä.  

Lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että avoin yhtiö ja kommandiittiyhtiö syntyisivät ja 
niiden yhtiösopimuksen muutokset tulisivat voimaan rekisteröimisellä. Muutoksen myötä yh-
tiösopimuksessa voitaisiin määrätä kommandiittiyhtiön äänetöntä yhtiömiestä ja vastuunalai-
sena yhtiömiehenä olevaa oikeushenkilöä sekä avoimen yhtiön yhtiömiehenä olevaa oikeus-
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henkilöä sitovasti yli kymmenen vuoden yhtiökaudesta. Lisäksi ehdotetaan, että yhtiömiehet 
voisivat entistä joustavammin ennalta sopia yhtiön purkamisesta ja yhtiömiehen osuuden 
lunastamisesta. Asiaa on valmisteltu oikeusministeriössä. 

 Esitys: Oikeusministeriössä valmisteltu hallituksen esitys henkilöyhtiö-
lain muuttamiseksi annetaan eduskunnalle keväällä 2015.  

6.3 Joukkovelkakirjalainamarkkinoiden edistäminen lainanhaltijoiden  
edustajamallin avulla   

Joukkolainanhaltijoiden ns. edustajamallin käyttöönotto selkeyttäisi oikeustilaa, lisäisi sijoitta-
jansuojaa ja vähentäisi transaktiokustannuksia. ”Edustaja” toimisi yksittäisten lainanhaltijoi-
den yhteisenä edustajana (agenttina) lainan liikkeeseenlaskijan suuntaan. Selkeä oikeustila 
Suomessa tukisi suomalaista joukkolainamarkkinaa ja suomalaisten yritysten varainhankintaa. 
Uudistuksen ansiosta Suomessa liikkeeseen laskettavaan ja suomalaisen liikkeeseenlaskijan 
joukkolainaan sovellettavaksi laiksi arvioidaan valittavan nykyistä useammin Suomen laki. 
Tällainen kehitys edistäisi osaltaan joukkolainojen liikkeeseenlaskuja Suomessa. Valtiova-
rainministeriö on oikeusministeriötä kuultuaan käynnistämässä asiaa koskevan säädösvalmis-
telun vuoden 2015 alussa. Säädösvalmistelua varten perustetaan laaja-alainen ja asiantunte-
va viranomaisista ja markkinatoimijoista koostuva ryhmä. 

 Esitys: Hallitus kiirehtii hankkeen säädösvalmistelun etenemistä.   

6.4  Joukkorahoituksen edistäminen puitelain avulla  

Joukkorahoitus on kasvava rahoitusmuoto joka tarjoaa vaihtoehtoisen rahoituslähteen yrityk-
sille, eli rekisteröidyille yhteisöille ja myös säätiöille. Joukkorahoituksen toimintaedellytys-
ten parantaminen edistää pankki- ja pääomasijoitustoimintaa täydentävän vaihtoehtoisen 
rahoituslähteen luomista pk-yrityksille. Yksi keino on säätää selkeät pelisäännöt toimialalle 
puitelain nojalla. Valtiovarainministeriö on käynnistänyt asian valmistelun vuoden 2015 alus-
sa. 

 Esitys: Jatketaan hallituksen esityksen valmistelua (VM) joukkorahoi-
tusta koskevan puitelainsäädännön luomiseksi vuoden 2015 aikana 
erillisenä säädöshankkeena (ei osana käynnissä olevaa rahankeräys-
lain uudistamista). Lakiehdotuksen valmistelussa otetaan huomioon 
kehitys EU:ssa. Jatketaan rahankeräyslain uudistamista siten, että laki 
mahdollistaa vastikkeettoman joukkorahoituksen. 

6.5 Valtion osallistuminen First North -listautumisiin Governia Oy:n  
toiminnan kautta  

Kevään 2014 kehyspäätöksessä valtio osoitti Solidium Oy:lle tehtävän, että se voisi aktivoida 
First North -markkinapaikkaa merkitsemällä listautuvien yhtiöiden osakkeita noin 10 milj. 
eurolla vuositasolla. 

Hallitus on antanut Solidium Oy:lle tehtäväksi osallistua First North –listautumisantien merkin-
töihin markkinan toiminnan edistämiseksi. Jatkovalmistelun jälkeen on ilmennyt, että tehtävä 
soveltuisi paremmin Governia Oy:n toimintaan mahdollisten sijoitusten pienen koon vuoksi. 
First North -listalla olevien yhtiöiden keskimääräinen markkina-arvo on ollut pääsääntöisesti 
pieni, vuonna 2014 runsas 20 miljoonaa euroa (pl. Verkkokauppa Oyj). Governia Oy on valti-
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on 100%:sti omistama yhtiö, jonka tehtävänä on omistaa ja kehittää omistuksessaan olevia 
yhtiöitä ja varallisuutta, sekä toteuttaa valtion tarkoitusperiä tukevia järjestelyjä. 

 Esitys: Selvitetään miten Governia Oy voisi hoitaa rakennepoliittisessa 
ohjelmassa Solidiumille osoitettua tehtävää kanavoida varoja First 
North -markkinapaikalle (VNK/OO). 

6.6 EU:n pääomamarkkinaunioni 

Yritysten rahoitus on noussut tärkeäksi painopisteeksi myös EU:n agendalla. Uusi komissio on 
ilmoittanut pyrkivänsä luomaan kaikkia jäsenvaltioita koskevan pääomamarkkinaunionin 
(PMU), joka monipuolistaa pankkikeskeistä rahoitusjärjestelmää ja edistää talouden kasvua. 
PMJ voisi vähentää nykyisiä sääntelyesteitä valtioiden välillä ja parantaa pääomien vapaata 
liikkuvuutta rajojen yli. Tavoitteena on rahoitusvaihtoehtojen monipuolistaminen, pääomien 
tehokkaampi kohdentuminen sekä markkinoiden toimivuuden edistäminen erityisesti pk-
yritysten näkökulmasta katsottuna. Lähtökohtaisesti PMU voi tarjota pienille EU:n reuna-
alueiden valtioille paremman pääsyn suurien ja likvideiden markkinoiden pääomiin, jolloin 
myös Suomi voisi hyötyä rahoitusjärjestelmänsä pankkiriippuvuuden vähentymisestä ja suo-
malaisten yritysten pääsystä uusille rahoituslähteille. Pääomamarkkinaunionia koskeva kon-
sultaatio pidetään komission toimesta keväällä 2015 ja toimintasuunnitelma on tarkoitus jul-
kistaa syksyllä 2015. 

 Esitys: Hallitus tukee komission pyrkimyksiä pääomamarkkinaunionin 
synnyttämiseksi ja pyrkii huolehtimaan siitä, että sen käytännön to-
teutus parantaa myös suomalaisten pk-yritysten rahoitusmahdolli-
suuksia. 

6.7  Arvonlisäveron maksuperusteisuuden salliminen pienille yrityksille  

Muutoksen myötä ALV tulisi maksettavaksi vasta siinä vaiheessa, kun yritys on itse saanut 
suorituksen myynnistään. Asiaa koskevan selvityksen tekeminen on kirjattu hallituksen oh-
jelmaan. Asia on valmisteltu VM:ssä ja on tällä hetkellä poliittisessa harkinnassa. 

 Esitys: Asian valmistelua tulisi kiirehtiä ja käynnistää tarvittava sää-
dösvalmistelu (VM), jotta muutos tulisi tarvittaessa voimaan mahdolli-
simman pian.  

6.8  EU:n rakennerahasto-ohjelman vuosien 2014–2020 suoritusvarauksen 
aikaistettu käyttöönotto  

Komissio on sisällyttänyt rakennerahastonsa ohjelmakauden 2014–2020 rahoituskehyksiin ns. 
suoritusvarauksen, jonka osuus koko rahoituksesta on 6 %. Suoritusvarauksen käyttöönotto 
on kytketty vuodelle 2018 asetettujen ns. tulosindikaattorien tavoitetasojen toteutumiseen – 
mikäli tavoitteet saavutetaan, saa ohjelma käyttöönsä vuosina 2019 ja 2020 suoritusva-
rausosuuden, joka on yhteensä (EU+kansallinen) 136,4 milj. euroa. Tämä summa on mah-
dollista ja myös perusteltua ottaa käyttöön jo aiemmin, jotta hankkeiden käynnistyminen 
aikaistuisi helpottaen aikanaan ohjelman sulkemista.  

Lisärahoitus saataisiin käyttöön vuoden 2015 myöntövaltuuksien jaon yhteydessä helmikuus-
sa ja se voitaisiin kohdistaa vaikutuksiltaan merkittävimmiksi ja nopeimmin kasvua ja työlli-
syyttä luoviksi arvioituihin toimenpiteisiin. Käytännössä tämä edellyttäisi joustamista ohjel-
man alueellisista rahoituskehyksistä siten, että lisätukea kohdistettaisiin erityisesti Etelä- ja 



 
 

29 
 

Länsi-Suomen yrityksille, joilla tuen kysyntä ja hyödyntämisedellytykset ovat lisärahoituksen 
osalta tällä hetkellä selvästi Itä- ja Pohjois-Suomen yrityksiä paremmat. Itä- ja Pohjois-
Suomeen kohdistuu vuosien 2014 ja 2015 normaalista alueellisessa päätöksenteossa olevasta 
rahoituksesta maakuntien keskinäisen sopimuksen mukaisesti n. 70 %, mikä vastaa hyvin 
alueen kehittämistarpeisiin. Ohjelmakauden edetessä ohjelmarahoituksen maantieteellistä 
jakaumaa on mahdollista tasata alkuperäisen linjauksen mukaiseksi. 

 Esitys: Ehdotetaan, että EU:n ohjelmakauden 2014–2020 rahoituske-
hyksiin sisältyvä 6 %:n suoritusvaraus otetaan käyttöön vuosille 2015, 
2016 ja 2017. Lisärahoitusta on mahdollista saada käyttöön jo kevääl-
lä 2015. 
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7  TYÖMARKKINOIDEN TOIMINTA 

Työvoima on yritystoiminnan tärkein yksittäinen panos. Siksi oikeanlaisen työvoiman saata-
vuus ja sitä välittävien työmarkkinoiden toiminta ovat keskeisiä yritystoiminnan sijoittumiseen 
ja luonteeseen vaikuttavia tekijöitä. Työmarkkinoiden erilaisten kitkatekijöiden (vähäinen 
liikkuvuus, korkea työnantaja riski, jäykät palkat jne.) voidaan ajatella viime kädessä lisäävän 
epäsuorasti työpanoksen kokonaishintaa ja heikentävän näin yritystoiminnan kannattavuutta.  

Vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa korostuvat toimenpiteet, jotka edistävät työmarkki-
noiden kykyä siirtää resursseja mahdollisimman kitkattomasti uusiin tuottavampiin tehtäviin 
sekä madaltavat työllistämisen kynnystä. 

7.1 Julkisen työvoima- ja yrityspalvelun uudistaminen  

Julkinen työvoima- ja yrityspalvelu on on tarpeen uudistaa niin, että se pystyy kestävästi 
vastaamaan muuttuvien työmarkkinoiden ja julkisen talouden haasteisiin osaavan työvoiman 
välittäjänä. Palvelujen asiakaslähtöisyyttä ja tuloksellisuutta on tarpeen vahvistaa. TEM:n 
koordinoima laajapohjainen ja kansainvälisen vertaisarvioinnin sisältämä Työpolitiikan palve-
lurakennearviointi 2013–2015 ehdottaa palvelujärjestelmän tuloksellisuuden parantamista 
viiden ajurin välityksellä: 1) asiakaslähtöisyyden vahvistaminen, 2) tilintekovastuun vahvista-
minen, 3) digitalisaation täysimääräinen hyödyntäminen, 4) verkostomainen palvelutuotanto 
ja 5) mahdollistavat hallinnon rakenteet.  

Toimintamalliuudistuksessa TE-palvelujärjestelmä päivitetään digitalisaation mahdollisuudet 
täysimääräisesti hyödyntäen. Tuottavuuden ohella digitalisaatio nähdään palvelujen asiakas-
lähtöisyyden, käytettävyyden ja saavutettavuuden keskeisenä tekijänä. Yritystoiminnan osalta 
toimintamalliuudistuksen keskeiset hyödyt ovat: 1) Digitaalinen työnvälitys tehostaa osaavan 
työvoiman löydettävyyttä ja työpaikkojen täyttymistä, 2) Innovatiivinen palveluhankinta luo 
uusia työvoima- ja yrityspalvelujen palvelumarkkinoita, 3) Työnvälitystiedon avaaminen kol-
mansille osapuolille luo mahdollisuuksia työnvälityksen ja rekrytoinnin uudelle sovelluskehi-
tykselle ja näiden markkinoille, 4) Uudet kumppanuusmallit vahvistavat TE-palvelun työnan-
taja- ja yrityskontakteja ja -osaamista, 5) Vahvistunut asiakaslähtöisyys parantaa yrittäjyys- 
ja yrityspalvelujen tuloksellisuutta – palvelujen käyttäjien osallistumis- ja vaikutusmahdolli-
suudet palvelutapahtumaan ja erityisesti palvelujen kehittämiseen vahvistuvat.   

 Esitys: Kehittämislinjausten toimeenpanoa varten ehdotetaan käynnis-
tettäväksi julkisen työvoima- ja yrityspalvelun toimintamalliuudistus 
vuosina 2015–2020.  

7.2  Starttiyrittäjyyden tukimuotojen uudistaminen  

Työvoima- ja elinkeinopalveluissa yrittäjyysvaihtoehto ja motivointi yrittäjyyteen tulisivat 
työnhakijapalveluissa ottaa nykyistä systemaattisemmin esille palkkatyön vaihtoehtona jo 
työnhakijan alkupalvelussa. Erityishuomio kiinnitetään nuoriin ja maahanmuuttajiin. Avoimet 
työpaikat –verkkopalvelua markkinoidaan palkkatyöpaikkojen lisäksi myös yrittäjätyöpaikko-
jen työnvälityskanavana. 

Starttirahakauden enimmäiskestoa lyhennetään nykyisestä 18 kuukaudesta pääsääntöisesti 
12 kuukauteen. Erityistapauksissa esimerkiksi uusia työntekijöitä palkkaaville starttiyrityksille 
starttirahan enimmäiskesto voi olla 14 kuukautta. Ennen uuden yrityksen perustamista selvi-
tetään aina valtakunnallisten ja alueellisten omistajavaihdospörssien avulla mahdollisuudet 
yrittäjyyden jatkamiseen omistajavaihdostilanteessa olevassa yrityksessä. Asiakaslähtöisen 
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palvelun turvaamiseksi ja resurssien optimaaliseksi hyödyntämiseksi kumppaneiden palveluja 
hyödynnetään nykyistä systemaattisemmin.  

Yrityksen tilanteen seurantaa perustamisen jälkeen vahvistetaan. Noin kahden vuoden ikäisil-
le starttiyrityksille, jotka usein ovat kriittisessä yrityksen elämänkaaren vaiheessa, tarjotaan 
mahdollisuus liiketoiminnan sparraukseen esimerkiksi tilanteissa, kun yritykseen ollaan palk-
kaamassa uutta/uusia työntekijöitä tai yritystä uhkaa lopettaminen. 

 Esitys: Uudistetaan starttirahaa tukemaan yritystoiminnan aloittamis-
ta ja yrittäjyyttä osana työ- ja elinkeinopalvelujen palvelukokonai-
suutta. Varmistetaan Uudenmaan nuorisotakuun työllisyys- ja yrittä-
jyyspajan toimintamallin valtakunnallistaminen.  
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LIITE: YRITYSVEROJÄRJESTELMÄN MERKITYS YRITYS-
TOIMINNAN KANNALTA  

Valtiovarainministeriön vero-osaston valmisteluryhmälle toimittama kannanotto 
 

Elinkeinoverojärjestelmän keskeisimmät elementit ovat yhteisöverokanta ja veropoh-
ja. Yritysverotuksen tulee olla talouskasvua, työllisyyttä ja yrittäjyyttä tukeva. Tätä 
tavoitetta tukee parhaiten kohtuullinen, selkeä ja yksinkertainen verojärjestelmä. Ta-
louskasvun, yritystalouden ja yritystoiminnan kannalta ei ole järkevää, jos verotus 
ohjaa yritystoimintaa koskevia päätöksiä. Yritystoiminnan menestymisen ja eri toimi-
alojen keskinäisen kilpailukyvyn tulee perustua ensisijaisesti muihin seikkoihin kuin 
verotukseen. Verojärjestelmä tulee tämän vuoksi jatkossakin pitää neutraalina eikä 
järjestelmään ole perusteltua rakentaa siitä poikkeavia erityisiä huojennuksia, jotka 
vaikeuttavat sekä verojärjestelmän että yritystukien läpinäkyvyyttä ja seurantaa ja 
aiheuttavat verovelvollisille ja verohallinnolle ylimääräisiä hallinnollisia kustannuksia. 
Yritysten verotukseen nykyisin mahdollisesti sisältyviä yritystoiminnan kasvua ja yri-
tysrahoitusta haittaavia säännöksiä on selvitettävä ja tarvittaessa muutettava. 

Yhteisöverokanta on tällä hetkellä varsin alhainen. Nykyinen yhteisöverokannan taso 
edellyttää, että elinkeinoverojärjestelmässä ylläpidetään yksinkertaista veromallia pe-
rustuen laajaan veropohjaan, jossa yrityksen tulot ovat laajasti veronalaisia ja menot 
laajasti vähennyskelpoisia. Yhteisöverotuksen tasoa ei tällä hetkellä ole tarpeen alen-
taa erityisillä veronhuojennuksilla. 

Osinkoverotuksessa on kyse toisaalta omistajayrittäjien ja toisaalta sijoittajien vero-
tuksesta. Omistajayrittäjä saa pääosan tuloistaan yrityksestä ja kantaa yritykseen si-
joittamistaan varoista erilaisen riskin kuin sijoittaja, jolle yritys ei ole pääasiallinen tu-
lonlähde. Osinkoverojärjestelmä perustuu tähän lähtökohtaan. Nykyisen osinkovero-
järjestelmän epäkohtia tulisi kehittää ottaen huomioon moderni yritystoiminta, yritys-
toiminnan kasvattamisen kannustaminen, osinkoverotuksen suhde muiden pääoma-
tuottojen verotukseen ja osinkoverotuksen vaikutus tuloeroihin. Lisäksi tulisi tarkas-
tella eri sijoitusmuotojen verokohtelua, sekä suhteessa toisiinsa että suhteessa sijoit-
tamista koskevaan muuhun lainsäädäntöön. Sijoitusmuotojen verokohtelun tulisi olla 
mahdollisimman yhdenmukainen, jotta verotus ei vääristäisi päätöksentekoa.  

Selvitysten mukaan rahoitusmarkkinat toimivat Suomessa hyvin eivätkä suomalaisten 
yritysten kasvu- ja investointihalukkuuden ongelmat niinkään liity rahoituksen saata-
vuuteen. Suomen pääomasijoitusyhdistyksen mukaan suuri osa pääomasijoitusmark-
kinoista toimii tehokkaasti ja pk-yritysten kasvun ongelmissa korostuvat rahoituksen 
sijaan pikemminkin mm. kasvuhaluun, kasvustrategiaan ja työmarkkinoihin liittyvät 
ongelmat. Yritystoimintaa ja -rahoitusta ei edellä käsitellyistä syistä ole tarkoituksen-
mukaista tukea pistemäisillä erityisillä toimenpiteillä verojärjestelmän kautta. Tällaiset 
toimenpiteet kohdistuvat kaikille huojennuksen piiriin kuuluville tahoille, eikä sen mu-
kaan missä tilanteessa niillä aidosti on vaikuttavuutta.  
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