Sääntelytaakan monet ulottuvuudet:
mistä oikein on kyse?
Seminaari Säätytalolla 27.11.2017
VN Teas -hanke (HY, SYKE, Frisky & Anjoy)

VN Teas -hanke 1.6.2016 – 28.2.2018

Eroon turhasta sääntelystä – sääntelytaakan
arviointi ja vähentäminen
• HY: Tutkimusjohtaja/dosentti Kati Rantala, emeritusprofessori Jyrki Tala,
tutkijatohtori Kanerva Kuokkanen, valtiotieteiden kandidaatti Noora
Alasuutari
• SYKE: erikoistutkija Petrus Kautto, erikoistutkija Jussi Kauppila, tutkija
Essi Römpötti
• Frisky & Anjoy: toimitusjohtaja Petri Uusikylä, professori Pertti Ahonen
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Hankesuunnitelma
• Määrän arviointi vaikeaa
• Uusi/voimassa oleva sääntely
• Kirjallisuus sääntelytaakasta ja sen
arvioinnista
• HE-kirjaukset 2013 ja 2017
• Yrityksille kysely ja työpaja + alan
toimijoiden haastatteluja
• Tapaustutkimus sääntelytaakasta
ympäristönsuojelussa
• Kansalaistoimintaan liittyvä työpaja
• Suomi24-keskustelu ihmisten
arkisesta viranomaisasioinnista
 Ei objektiivista totuutta
3

Seminaarin tarkoitus ja taustaa
• Alustavien tulosten esittely ja niistä keskustelu
• Sääntelyn väistämätön vs. turha taakka vs. myönteiset vaikutukset
• Sääntely vs. sen toimeenpano
• Yhden taakka toisen hyöty

• ”Sääntelytaakan” epämääräisyys, negatiivisuus, mittaamisen vaikeus
• Keskustelu painottunut enemmän yrityksiin kuin kansalaisiin
• Erilaiset tarkastelutavat -> erilaisia tuloksia; metodinen lukutaito!

• Sääntelytaakka säädöspoliittisena instrumenttina
• Suhde lainvalmistelun yleisiin ihanteisiin: kuuleminen, avoimuus, laadukas
tietopohja, laaja-alainen vaikutusten arviointi
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Hankkeen eteneminen
• Esitykset seminaarin jälkeen sähköpostilla osallistujille,
saatavilla myös hankkeen kotisivuilta
• http://blogs.helsinki.fi/saantelytaakka

• Loppuraportti valmis helmikuun lopussa 2018
• Analyysit, kokoava tarkastelu, kehittämisehdotuksia

• Loppuseminaari alustavasti 26.3.2018
• Pääesiintyjä tri Andrea Renda, Centre for European Policy Studies
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SÄÄNTELYTAAKKA
ILMIÖNÄ JA KÄSITTEENÄ
Kirjallisuuteen perustuva tarkastelu
Jyrki Tala
Helsingin yliopisto

Sääntelytaakka on käsitteenä haastava

epämääräinen

monimerkityksellinen

Sääntelytaakkakäsite
säädöspoliittisesti
kapea-alainen

kielteinen arvolataus

mitattavissa (?) eri tavoin
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Sääntelytaakan erilaisia ulottuvuuksia
sääntelytaakka

Kenen sääntelytaakka?

(regulatory burden)
vs.

yritys

hallinnollinen taakka
(administrative burden)

yksityishenkilö
julkinen organisaatio

sääntelytaakka

Mikä mittari?
näyttöpohjainen (tutkimus, tilasto, arvio)

sääntelyn implementaatio

subjektiivinen (kokemusperusteinen)
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Sääntelytaakan erilaiset kerrostumat
Tutkimuskirjallisuuden ja säädöspoliittisten dokumenttien valossa erottuu neljä kerrostumaa:

Sääntelyn
kustannukset

Sääntelyn
implementaatio

€

X

Ovatko sääntelyn
kustannukset ja
taakka samoja tai
toisiinsa verrattavia?

Y

Z

Toimet säännöstön
voimaan tulon jälkeen

Sääntelyn
lakitekniset
ongelmat

Sääntelytaakan
subjektiivispsykologiset
tekijät

§
Yksittäisestä
säännöksestä vs.
oikeusjärjestelmästä
laajemmin johtuvat
ongelmat

Sääntelytaakka ilmiönä
vs. henkilön subjektiiviset
käsitykset

Huom. Kerrostumat eivät ole analyyttisesti toisistaan täysin erillään.
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SÄÄNTELYTAAKAN MITTAAMISEN
JA ARVIOINNIN VAIKEUDET
Pertti Ahonen
Frisky & Anjoy

I. Mitä sen pitäisi olla?
Kattavaa, aiheina:
1. Kaikki sääntelystä aiheutuvat ”hyvät”
2. Kaikki sääntelystä aiheutuvat ”pahat”
3. ”Hyvien” ja ”pahojen” suhde tai erotus
4. Suhteen tai erotuksen siihenastinen kehitys
5. Suhteen tai erotuksen odotettavissa oleva kehitys
6. Päätelmät ml. suositukset em. siihenastisen ja
odotettavissa olevan kehityksen perusteella

Tällainen on niin vaikeaa, ettei juuri ”tästä maailmasta”
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II. Korkeintaan kustannus-hyötyanalyysia
Ongelmina:
1.

Taloustieteellisesti luonnehditut yhteiskuntataloudelliset ”hyödyt”
osittaisena, yksipuolisena tulkintana ”hyvistä”

2.

Yhteiskuntataloudelliset kustannukset osittaisena, yksipuolisena
tulkintana ”pahoista”

3.

Ongelmat hyötyjen ja kustannusten suhteuttamisessa toisiinsa ml.
laskentakorkokannan ongelmat

4.

Poliittisesti preferoitujen tai torjuttujen kohteiden kustannushyötytarkastelujen ongelmat

5.

Kamppailut siitä, mitkä hyödyt ja kustannukset lasketaan ja miten sekä
siitä, miten josko lainkaan laskentasuosituksia pannaan toimeen
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III. Se voisi olla kustannus-vaikuttavuusanalyysia –
mutta ei ole
• Joko: Uuden sääntelyn yhteiskuntataloudellisten kustannusten
minimointi
• Tai: Sääntelyn muutoksista aiheutuvien yhteiskuntataloudellisten
kustannusten minimointi
• Vahvuutena: Ei ”hyviä” eikä edes hyötyjä tarvitse mitata eikä arvioida
• Mahdollisuutena: Vain joidenkin ja vain joillekin tahoille aiheutuvien
ei-yhteiskuntataloudellisten kustannusten laskentaa laajempaa

• Haittana: Tarkasteltavien kustannusten laskennan ja arvioinnin
ongelmat samat kuin kustannus-hyötyanalyysissa
• Uhkana: Kamppailut siitä, miten ja mille tahoille aiheutuvat po.
kustannukset lasketaan
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IV. Useimmiten lasketaan yhden tai useamman
tahon ei-yhteiskuntataloudellisia kustannuksia
1. Maksimikattavuus:
• Ranska (kaupalliset yritykset, kansalaiset, kansalaisjärjestöt,
julkisomisteiset yritykset, itsehallinnolliset alueet, kunnat, sääntelyä
harjoittavalle liitto- tai keskushallinnolle aiheutuneet kustannukset)

2. Lähellä maksimia:
• Saksa (edelliset pl. etenkin julkisomisteiset yritykset ja sääntelyä
harjoittava keskushallinto)

3. Minimikattavuus (ainakin polttopisteiden mielessä):
• Iso-Britannia, Alankomaat, USA (Kaupalliset yritykset, niiden
populaation sisällä erityisesti pkt-yritykset)
27.11.2017
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V. Mitä ei-yhteiskuntataloudellisia kustannuksia
lasketaan? (1/2)
Sääntelykustannusten standardikustannusmallia (SKM)
soveltaen:
• Minimi:
• Juokseva kustannusosa hallinnollisista taakoista
• Koostuu sääntelyn johdosta sen kohteille niiden omassa
hallinnossa aiheutuvista kustannuksista (esimerkkejä
Saksan liittovaltion hallinnosta)
• Laajennettu minimi:
• Myös em. kustannusten kiinteä, investointiluonteinen osa
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V. Mitä ei-yhteiskuntataloudellisia kustannuksia
lasketaan? (2/2)
Muuten kuin SKM:ia soveltaen
• Minimilaajennuksia:
• Sääntelyn kohteilta perityt maksut kuten lupa- ja valvontamaksut
• Sääntelyn harjoittajille aiheutuvat kustannukset
• Maksimilaajennus:
• Sääntelyn sisällölliset noudattamiskustannukset
• Juontuvat käyttäytymismuutoksista, kun:
• Kun toimintatapoja muuttuu laittomiksi tai laillisiksi,
luvanvaraisiksi tai lupavapaiksi, kun otetaan käyttöön tai
poistetaan sääntelyyn liittyviä maksuja, jne.
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VI. Miksi sääntelyvaikutusten arviointi on sellaista
kuin se on? (1/2)
Kansainväliset vaikutevirrat:
• Joitakin menetelmiä sovelletaan joissakin yhteyksissä osoittautuneen
näyttöperusteisen toimivuuden perusteella
• Osa menetelmistä koetaan uskottavaksi lähdemaidensa tai
-instituutioidensa, yleisyytensä, kvantifioitavuutensa tai muiden
”ulkoisten” syiden johdosta
Niukimman resurssin eli huomio- ja käsittelykyvyn ongelmat:
• Sovelletaan kattavuudeltaan osittaisia menetelmiä, jotta
sovellettaisiin edes joitakin nimenomaisia menetelmiä

• Sovelletaan ennestään tuttuja menetelmiä tai niiden muunnelmia
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VI. Miksi sääntelyvaikutusten arviointi on sellaista
kuin se on? (2/2)
Tilanteeseen vaikuttavia realiteetteja:
• Demokratiassa valitut päättäjät ratkaisevat joka
tapauksessa sen, mitä on tehtävä ja miten
• Hallinnon johtamistavat vaikuttavat käytäntöihin
• Eri ammattialojen erilainen professionaalinen
sosiaalistuminen ja sen mukaiset menettelytavat
• Yksittäisten virkamiesten koulutus ja kokemus vaikuttavat
heidän suoriutumiseensa sääntelyn aihepiirissä
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VII. Lopuksi
1. Kokonaisarvioinnin ihanteet eivät toteudu
2. Tarkasteluissa korostuvat yritysten kustannukset ja taakat; niiden
arviointimetodit eriyttämättä toimialojen ja yrityskoon mukaan.
3. Kustannusten ja taakkojen arviointimetodit puutteellisia:
• osittaisuudessaan
• epätarkkuudessaan
• soveltamisensa työläydessä
• käyttönsä yksipuolisuudessa (vrt. sääntelyn hyötyjen arviointi)
• kohtuuttoman usein käytettyinä, yksinomaisina arviointimetodeina

4. Monimetodinen arviointi liian harvinaista
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SÄÄNTELYTAAKKA YRITYSTEN
NÄKÖKULMASTA: KYSELYN TULOKSIA

Petri Uusikylä ja Pertti Ahonen (analyysi ja raportointi),
Frisky & Anjoy
Kati Rantala, Jyrki Tala, Noora Alasuutari ja Kanerva Kuokkanen (päävastuu
lomakkeen suunnittelusta), Helsingin yliopisto

Tausta
Mitä haluttiin selvittää?

Keneltä kysyttiin ja miten?

• Yritysten näkemyksiä sääntelyn
kuormittavuudesta seuraavilla alueilla:

• Sähköinen kysely 1.6-4.8.2017

• Yleinen raportointi ja valvonta

• Kysely jaettiin Suomen yrittäjien
(otanta), Hyvinvointialojen liiton,

Rakennusteollisuuden ja
Isännöintiliiton kautta

• Yleiset työnantajavelvoitteet
• Luvan- ja ilmoituksenvaraisuus
• Sääntelyn noudattaminen

• Kyselyyn vastasi 370 yritystä
• Tulokset analysoitiin sekä määrällisten
kysymysten osalta (suorat jakaumat ja
ristiintaulukoinnit) että laadullisen
(avokysymykset) aineiston osalta
vastauksia tyypittelemällä.

• Sääntelyn hallitseminen

• Viranomaisten
toimeenpanokäytännöt
• Julkiset hankinnat
• Muut sääntelytaakkaan liittyvät
kysymykset
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Vastaajaprofiili
%
Liikevaihto

Henkilöstömäärä

Toimiala

27.11.2017

N

Enintään 63728

19,6

61

63729–350000

27,9

87

350001 – 1200000

27,2

85

Yli 1200000

25,3

79

1

15,9

49

2-4

29,1

90

5-12

29,4

91

Yli 12

25,6

79

Teollisuus

10,7

33

Rakentaminen

14,7

45

Tukku- ja vähittäiskauppa,
moottoriajoneuvojen korjaus

13,0

40

Kuljetus ja varastointi

4,9

15

Majoitus- ja ravitsemistoiminta

6,5

20

Informaatio ja viestintä

6,5

20

Hallinto- ja tukipalvelutoiminta

5,9

18

20,5

63

17,3

53

Terveys- ja sosiaalipalvelut
Alatunnisteteksti
Muu
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Mitä kyselyn tulokset kertovat?
Osa I: kriittinen palaute
• Yritysten yleinen suhtautuminen nykyiseen sääntelytaakkaan ja sen
viimeaikaiseen kehitykseen on hyvin kriittinen. Yritysten näkemysten
mukaan hallituksen toimet yrityksiin kohdistuvan sääntelytaakan
keventämiseksi ovat riittämättömiä. Kaikkein kriittisimpiä näkemyksiä
esittivät työnantajayritykset.
• Yritysten esittämän sääntelytaakkakritiikin kärki kohdistuu erityisesti
sääntelyn tulkinnanvaraisuuteen, toistuviin muutoksiin, epäselviin
linjauksiin ja ohjeistuksiin sekä viranomaisten tekemin tulkintojen
epäyhtenäisyyteen ja ennakoimattomuuteen.
• Kuormittavimmaksi sääntelytaakan kokivat sosiaali- ja
terveydenhuollon, matkailu- ja ravitsemustoiminnan, rakentamisen
sekä kuljetuksen varastoinnin aloilla toimivat yritykset.
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Mitä kyselyn tulokset kertovat? (2/2)
Osa II: Ei niin paljon huonoa ettei jotain hyvääkin
• Suhteessa vähäisimmäksi sääntelytaakan kuormittavuus koettiin
yhtäältä yt-toiminnan, työhyvinvointi, työsuojelu- ja
työturvallisuusasioiden ja toisaalta materiaalihankintojen ja
tietojärjestelmien sekä lupa- ja rekisteröintiasioiden kohdalla.
• Yritykset näkivät sääntelyssä myös positiivisia piirteitä: 1)
yhteisten pelisääntöjen ja velvoitteiden luominen eri edistänyt
harmaan talouden kitkemistä ja ehkäissyt epäterveen kilpailun
syntymistä, 2) asioiden hoitamisen sujuvuuden parantuminen, millä
viitattiin ensisijaisesti viranomaispalveluiden digitalisointiin. Tämän
ansiosta esimerkiksi erilaiset lupakäsittelyt, tarjouspyynnöt,
rekisteröinnit ja veroasiat ovat helpommin hoidettavissa ja erilaiset
tiedonhakua edellyttävät toimet ovat nopeammin toteutettavissa ja 3)
sääntelyn vaikutus yritystoiminnan laatuun (pätevyysvaatimukset,
tuoteturvallisuus ja kehittämisen kannustimet).
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Kyselyn tuloksia:
Esimerkki I: yleisiä yrityksen sääntelytaakkaan liittyviä kysymyksiä
Seuraan keskustelua, joka koskee yrityksiin yleisesti kohdistuvaa sääntelyä
(N=312)

Seuraan keskustelua, joka koskee omaa toimialaani koskevaa sääntelyä
(N=309)

Yrityksiin kohdistuvan sääntelyn määrä on lisääntynyt viimeisen viiden
vuoden aikana (N=312)

Sääntelytaakka on etupäässä seurausta EU:n päätöksistä ja
lainsäädännöstä (N=312)

6

15

79

2 6

5

92

25

70

16

34

68

Nykyisen hallituksen toimet sääntelytaakan keventämiseksi ovat riittäviä
(N=312)

Yrityksiin kohdistuva sääntelytaakka on kasvanut nykyisen hallituksen
toimien seurauksena (N=312)

16

Viranomaisasioinnin digitalisointi (esim. verkkopalvelut) ovat vähentäneet
sääntelytaakkaa (N=308)
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52

38

Ei samaa eikä eri mieltä

Petri Uusikylä, Frisky & Anjoy

8

31

54

Nykyisen hallituksen toimet ovat vähentäneet sääntelytaakkaa omalla
toimialallani (N309)

Eri mieltä

49

38

28

8

34

Samaa mieltä
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Kyselyn tuloksia:
Esimerkki II: Sääntelyn hallitseminen

Uuden sääntelyn opettelu (N=363)

16

18

66

Sääntelyn toistuvat muutokset (N=361)

16

19

66

12

Sääntelyn tulkinnanvaraisuus (N=360)

17

Eri sääntelyiden päällekkäisyys (N=356)

Vähäinen kuormitus
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18

71

21

Ei vähäinen eikä suuri kuormitus
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62

Suuri kuormitus
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Kyselyn tuloksia:
Esimerkki III: Viranomaisten toimeenpanokäytännöt

Viranomaisten tekemien tulkintojen epäyhtenäisyys alueittain
(N=355)
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Viranomaisten tekemien tulkintojen epäyhtenäisyys ylipäänsä
(N=357)

20

25

55

18

29

53

Tilannekohtaisen neuvonnan puute (N=359)

Epäselvät yleiset ohjeistukset/ linjaukset (N=361)

15

Viranomaisten tekemien päätösten
arvaamattomuus/ennakoimattomuus (N=360)

16

Vähäinen kuormitus
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22

63

22

Ei vähäinen eikä suuri kuormitus
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61

Suuri kuormitus
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Kyselyn tuloksia:
Esimerkki IV: Julkiset hankinnat
13

Yleisiin menettelytapoihin perehtyminen (N=157)

Yksittäiseen kilpailutukseen perehtyminen (N=156)

Tarjouksen laadinta (N=157)

8

4

Vähäinen kuotmitus
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9

68

11

81

17

79

18

Jälkikäteinen raportointi (N=152)

Muu (N=22)

19

36

14

Ei vähäinenen eikä suuri kuormitus
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46

77

Suuri kuormitus
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Alustavia kehittämisajatuksia kyselyn pohjalta
• Säädösten yritysvaikutusten arviointia tulee kehittää. Tällä hetkellä
yritysvaikutusten arviointia tehdään varsin sattumanvaraisesti ja
vaikutusarviot ovat varsin yleisellä tasolla.
• Sääntelyn keventämisen tulee kohdistua strategisiin ja yritystoiminnan
kannalta keskeisiin kokonaisuuksiin. Nykyinen hallituksen sääntelyn
sujuvoittamishanke ja sen hallinnonalakohtaiset normienpurku hankkeet
eivät edusta strategista ohjautuvuutta.
• Yrityksiin kohdistuvan sääntelytaakan muutoksista on viestittävä
avoimesti ja selkeästi siten, että yrittäjät ymmärtävät vaikutukset oman
yrityksensä näkökulmasta.
• Säädöksiä tulkitsevien ja toimeenpanevien viranomaisten tulisi kiinnittää
nykyistä enemmän huomiota tulkintojen yhteismitallisuuteen, Samoin
ennalta tapahtuvaa neuvontaa tulisi painottaa nykyistä enemmän.
27.11.2017
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SÄÄNTELYTAAKKAA
AIHEUTTAVAT TEKIJÄT:
TAPAUKSENA YMPÄRISTÖNSUOJELU

Petrus Kautto, Jussi Kauppila, Essi Römpötti
Suomen ympäristökeskus

Sääntelytaakka ympäristönsuojelussa
• Ympäristösääntelyssä tavoitteena suojella ympäristöä ja
terveyttä
• Ympäristösääntelyyn sisältyvillä velvoitteilla ja rajoituksilla
pyritään vähentämään tai hallitsemaan kokemusten perusteella
tai teoreettisesti tunnistettuja ongelmia ja riskejä

• Sääntelytaakkanäkökulma: onko joukossa sääntelyn
tavoitteisiin nähden turhia, ylimitoitettuja tai jopa
tavoitteiden vastaisia velvoitteita?
27.11.2017
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Sääntelytaakkaa aiheuttavat tekijät
sääntelyn valmistelussa

Sääntelytaakkaa aiheuttavat tekijät
sääntelyn rakenteissa ja
toimeenpanossa

Sääntelytaakka

Turha sääntelytaakka

Sääntelytaakkaa aiheuttavat tekijät sääntelyn valmistelussa
Institutionalisoituminen

Erityisintressit

EU-sääntelytapa

Sääntelyharhat

Sääntelytaakkaa aiheuttavat tekijät sääntelyn rakenteissa ja toimeenpanossa
Ympäristösäänt.
monitasoinen
rakenne

Ylikatta
vuus

’Harkinta’

Osallisuus

Sääntelytaakka
Turha sääntelytaakka

Tiedontuotantovelvoitteet

Taakkaa aiheuttavat rakenteet säädöksissä
Ympäristösääntelyn monitasoinen rakenne
• Lakitaso – asetustaso – kunnan määräykset – lupajärjestelmä
• Parhaimmillaan mahdollistaa sääntelyn paikallisen tai jopa
tapauskohtaisen tarveharkinnan → ylisääntelyn välttäminen vrt. yleiset
normit
• Huonoimmillaan tuottaa päällekkäistä tai jopa ristiriitaista sääntelyä
• Esimerkiksi maatalouden ravinnekuormituksen ”policy mess”:
ympäristökorvausjärjestelmä, yleiset normit (asetukset), kunnan normit,
eläinsuojan ympäristölupa (Kauppila ym. 2017)
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Taakkaa aiheuttavat rakenteet säädöksissä
• Eri lupajärjestelmien päällekkäisyys, esim. kaivos
• ympäristölupa/kaivoslupa/kemikaaliturvallisuuslupa/vesilupa/rakennuslupa

• Tiedontuotantovelvoitteet
• Päällekkäiset selvitykset/raportoinnit (Suoheimo 2015)
• Toisaalta myös tehtyjen selvitysten hyödyntämättömyys eri
menettelyissä (YVA, lupaharkinta)
• Päätöksenteon kannalta kokonaan turha tieto?

27.11.2017
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Sääntelytaakkaa tavoitteenasettelussa ja
valmistelussa aiheuttavat tekijät
• EU-sääntelytapa
• direktiivien tehokas täytäntöönpano edellyttää kirjaimellista
implementointia (”copy-out”)
• (epärealistiset) tavoitteet ennen tietoa keinoista

• Erityisintressien vaikutus sääntelyn lisäämiseksi ja ylläpitämiseksi
• Uusien ja tiukentuvien säännösten markkinoita luova ja jakava merkitys;
suurten yritysten pyrkimys luoda markkinoille tulon kynnyksiä
• Nokia tiukentuvien (ja hallinnollisesti raskaiden) ympäristövaatimusten
edistäjänä (Kautto 2008)
27.11.2017
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Sääntelytaakkaa tavoitteenasettelussa ja
valmistelussa aiheuttavat tekijät
• Sääntelyharhat
• Riskiharha: jos ei säännellä, hukka perii… esim. GMO-sääntely
• Tiedontuotantoharha: ongelmat ratkeavat, kun tuotetaan entistä
enemmän ja entistä tarkempaa tietoa

• Sääntelyn inertia/institutionalisoituminen/polkuriippuvuudet
• Tehdyt ratkaisut juurtuvat vähitellen yhä pysyvämmiksi –
kyseenalaistaminen vaikeaa

• Esim. kunnan vastuulla olevan jätteen kuljetuksia koskeva sääntely
27.11.2017
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YRITYKSIIN KOHDISTUVA
SÄÄNTELYTAAKKA HALLITUKSEN
ESITYKSISSÄ
Noora Alasuutari, Kati Rantala, Kanerva Kuokkanen
Helsingin yliopisto

Taustaksi
• Aineistona hallituksen esitykset vuodelta 2013 (N=221) ja
vuodelta 2017 syyskuun loppuun mennessä ilmestyneet (N=130)
• Analyysi perustuu hallituksen esitysten kirjauksiin sääntelytaakan
ja sen keventämisen tunnistamisesta (aineiston rajoitteet)
• Tarkastellaan em. tunnistamisia suhteessa taustamuuttujiin
(hallinnonala, laskennalliset arviot, EU-kytkös, sääntelyn myönteiset
vaikutukset) – tässä esityksessä vain karkeaa tarkastelua
tunnistamiskirjausten määrästä
• Myös laadullista analyysiä

27.11.2017
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Lähes puolissa esityksistä selkeytyspuhetta
”Tavoitteena on myös lähentää
Suomen lainsäädäntöä vastaamaan
kansainvälisesti noudatettavaa
käytäntöä, tehostaa ja yhtenäistää
selvitysmenettelyä eri
viranomaisissa sekä tehdä se
avoimemmaksi ja
vuorovaikutteisemmaksi.”
(HE57/2013 vp)

”Kunnallisen sähkölaitoksen
kirjanpidollinen eriyttäminen
kunnasta selkeyttää kunnan ja
sähkölaitoksen välistä taloudellista
suhdetta.” (HE 20/2013 vp)

”Muilta osin säännöksen asiasisältö säilyisi nykyisellään, mutta sen rakennetta ja
kirjoitusasua ehdotetaan selkeytettäväksi.” (HE 129/2017 vp)
”Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuoltolakia
täsmentää asetus palveluiden hankinnoista,
valinnanvapaudesta ja kilpailusta sekä
valintaoikeuksia selkeyttävä kansallinen
ohjeistus.” (HE 15/2017 vp)

Vuoden 2013
esityksistä 42 %
esiintyi sääntelyn
selkeyttämis- tai
keventämispuhetta

”Lisäksi ehdotetaan selkeytettäväksi opintotukeen
oikeuttavia opintoja, tukiajan laskentaperusteita sekä muiden
kuin julkisen valvonnan alaisten oppilaitosten
opintotukioikeuden myöntämistä koskevaa sääntelyä sekä
tehtäväksi eräitä muita teknisluonteisia muutoksia.” (HE
116/2013 vp)

Esityksessä ehdotetaan
täsmennettäväksi
säännöksiä, joiden
perusteella työnantajalle
korvataan työntekijöiden
matkoista alukselta
kotiin ja kotoa alukselle
syntyviä kustannuksia.
(HE 146/2013 vp)

”Valmistelussa tunnistetut lopulliset muutostarpeet ovat
sellaisia, jotka selkeyttävät oikeustilaa ja jotka toteuttamalla
vältetään jatkossa epäselvät tulkintatilanteet mutta samalla
taataan velvoitteiden hoito kestävällä ja perustellulla tavalla.”
(HE 93/2017 vp)

Vuoden 2017
esityksistä 43 %
esiintyi sääntelyn
selkeyttämis- tai
keventämispuhetta

”Esityksen tavoitteena on kuitenkin samalla selkiyttää
tietohallinnon ohjausta ja palvelutuotannon järjestämistä
koskeva lainsäädäntöä.” (HE 150/2013 vp)

”Maa-aineslain valvontaa koskevilla
muutoksilla selkiytetään viranomaisten
toimivallan määräytyminen
valvottaessa maa-aineslain ja
ympäristönsuojelulain mukaista
yhteiskäsittelylupaa.” (HE 43/2017 vp)

”Yhteislupaa koskevan sääntelyn
lisäämisellä lakiin tavoitellaan
yleiseksi muodostuneen käytännön
mukaisen yhteisluvan aseman sekä
yhteisluvan saajia koskevien
velvollisuuksien
selkeyttämistä.”(HE 28/2017 vp)

”Esityksen tavoitteena on selkeyttää Yleisradion
julkisen palvelun tehtävänmäärittelyä ja vahvistaa
hallintoneuvoston asemaa.” (HE 13/2017 vp)

”Edellä mainittua menettelyä ehdotetaan kevennettäväksi niin, että kanteen nostamisen asemesta suoritusta vaadittaisiin ensisijaisesti valtion varoista Oikeusrekisterikeskukselle
tehdyllä kirjallisella hakemuksella ja, jos hakija olisi Oikeusrekisterikeskuksen päätökseen tyytymätön, vasta tämän jälkeen kanteella.” (HE2/2013 vp)

27.11.2017
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Sääntelytaakka jakautuu eri osa-alueille yritystoiminnassa

”Direktiivissä asetetut
uudet elinkeinonharjoittajia
koskevat vaatimukset
edellyttävät yrityksiltä
uutta osaamista ja
resursseja.” (HE 6/2013
vp)
”Esimerkiksi
kantaverkonhaltijan
investointisuunnitelman
julkaiseminen,
investointien
ilmoittaminen --merkitsevät jonkinasteista
lisätyötä ja sitä
kustannuksia toimialalle.”
(HE 20/2013 vp)

27.11.2017

”Tietosisältövaatimukset

Sääntelyn
hallitseminen

Yleinen raportointi
ja valvonta

Laitteet,
tietojärjestelmät,
asiantuntijahenkilöstö

Muu sääntelyyn
liittyvä asia

aiheuttanevat jonkin
verran tarvetta päivittää
yritysten laskutus- ja
kassajärjestelmää.”
(HE 23/2013 vp)

”Kustannuksia syntyisi
lähinnä ehdotetun
laatujärjestelmän
luomisesta.” (HE
17/2013 vp)

43
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Yrityksiin kohdistuva sääntely ja sääntelytaakka
% kaikista esityksistä
Yritysvaikutuksia

Sääntelytaakkaa

% esityksistä joissa yritysvaikutuksia

Sääntelytaakkaa

Kyllä
2013

Ei

Kyllä
2017

27.11.2017

Ei

Taakkaa tunnistettu suunnilleen saman verran tarkasteluvuosina
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Yrityksiin kohdistuvan sääntelytaakan keventäminen
% kaikista esityksistä
Yritysvaikutuksia

Sääntelytaakan kevennyksiä

% esityksistä joissa yritysvaikutuksia
Sääntelytaakan kevennyksiä

Kyllä
2013

Ei

Kyllä
2017

27.11.2017

Ei

Kevennystä tunnistettu enemmän vuoden 2017 esityksissä
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Vaikutukset eri toimijoihin: yritykset

”Uusissa hankkeissa muutokset lisäävät
selvästi tuen kiinnostavuutta, sillä
suurempi osa investointikustannuksista
on tukikelpoisia.” (HE 2/2017 vp)

Yrityksiin kohdistuvista
vaikutuksista ei ole mainintaa.
Vaikutuksia on
37,8 %
Ei mainintaa 48,9 %

Arviointi epäselvää
8,9 %
Vaikutuksia ei
ole 4,4 %

”Esityksellä ei siten arvioida olevan
merkittäviä vaikutuksia yritysten
toimintaan.” (HE 7/2017 vp)

)

”Ehdotus sivuliikkeiden poistamisesta on
omiaan parantamaan kaupparekisteriin
merkittyjen sivuliikkeiden tietojen
ajantasaisuutta ja siten lisäämään
yritysten tiedonsaantia mahdollisista
muissa jäsenvaltioissa tapahtuneista
muutoksista.” (HE14/2017 vp)

N= 90 esitystä
27.11.2017
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SÄÄNTELYTAAKKA
KANSALAISTOIMINNASSA JA
VIRANOMAISASIOINNISSA

Kanerva Kuokkanen
Helsingin yliopisto

Aluksi
• Hallitusohjelma: ”Kansalaisten arkea (…) ja vapaaehtoistoimintaa on
helpotettu merkittävästi turhaa sääntelyä purkamalla, hallinnollista
taakkaa keventämällä ja lupaprosesseja sujuvoittamalla.”
• Suomalaisessa keskustelussa korostuneet vapaaehtoistoiminnan
mahdollisuudet ja esteet

• Tässä esityksessä käydään läpi:
1. Kansalais- ja vapaaehtoistoiminta
2. Yksittäisten kohtaamat kansalaisten asiointiprosessit (vrt.
kansalaisten arki)
27.11.2017
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Vapaaehtoistoiminnan sääntely: taustaa (1/2)
Kansalaisareena ry:n (2014) kyselyn mukaan hankalia:
• Tietyt verotukselliset kysymykset (kulukorvaukset, ateriat,
vapaaehtoisten ”palkitseminen”)
• Varainhankintaan liittyvä lainsäädäntö
• Lupamenettelyt ja hygieniasäännökset

• Muita esim. toiminnan rahoitus ja koordinointi, vapaaehtoistyön
tekeminen työttömänä, vapaaehtoistoimijoiden vastuu ja riskit…

27.11.2017

Kanerva Kuokkanen,
Oikeuspolitiikan tutkimusyksikkö/Krimo/HY

47

Vapaaehtoistoiminnan sääntely: taustaa (2/2)
• VM:n 2015 työryhmä:
• Moni ongelma johtuu tiedon puutteesta ennemmin kuin
sääntelystä (koskee sekä vapaaehtoisia että toimeenpanevia
viranomaisia)
• Lupaprosesseja selvitettävä

• OKM:n 2015 työryhmä: tapahtumajärjestämisen
sääntelyä kevennettävä
• Sujuvoittamishanke rakentuu pitkälti em. raporteille
vapaaehtoistoiminnan sääntelyn osalta
27.11.2017
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Vapaaehtoistoiminnan sääntely: työpaja 19.4.2017
• Osallistujina tutkijoita, kehittäjiä ja virkamiehiä (9 kpl) +
hankkeen edustajia

• Aiheena kansalais- ja vapaaehtoistoimintaan liittyvät
sääntely ja asiointiprosessit ja kansalaistoiminnan
muutos

27.11.2017
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Vapaaehtoistoiminnan sääntely: työpajan tuloksia
(1/3)
• Vapaaehtoistoiminnan käsite ja rajanvedot: Kapeat
määritelmät voivat jättää ulkopuolelle asiantuntemusta ja
toimijoita; esim. jakamistalouden kaltaiset ilmiöt toimivat
käsitteen rajoilla tai sen ulkopuolella
• Sääntely ja viranomaiskulttuuri: Moni asia palautuu
toimeenpanoon, viranomaisten harkintavaltaan ja
viranomaiskulttuuriin sääntelyn sijaan; kansalaisilla voi olla
normeja koskevia negatiivisia käsityksiä, joihin voi vaikuttaa
esimerkiksi tiedottamisella
27.11.2017
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Vapaaehtoistoiminnan sääntely: työpajan tuloksia
(2/3)
• Vakiintuneiden toimijoiden ”luoviminen sääntelyviidakossa”:
Kansalaistoimijat ja osin kuntien viranhaltijat ovat kehittäneet tapoja
soveltaa/kiertää säädöksiä (esim. REKO-renkaat, Ravintolapäivä…)
• Kansalaisyhteiskunnan toimijoiden ja intressien moninaisuus:
Intressiristiriitoja mm. rahankeräyslakiin ja lupa-asioihin liittyen
• Joustavuus vs. yhdenvertaisuus: Joustavuus, kontekstuaalisuus ja
viranomaisten harkintavalta (”hyvä sormien läpi katsominen”) vs.
yhdenvertaisuus, oikeusvarmuus ja tunne oikeudenmukaisesta
kohtelusta

27.11.2017
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Vapaaehtoistoiminnan sääntely: työpajan tuloksia
(3/3)
• Norminpurku ja kansalaistoiminta: Sovelletaanko uudenlaisiin
tapauksiin (esim. verkko- ja palvelualustat) niihin huonosti sopivaa
sääntelyä? Mikä on norminpurun tietopohja? Aktiivisen
kansalaisuuden ja norminpurun väliinputoajat + riskienhallinta
• Tulevaisuuden kehitys: Jakamistalous, vapaamuotoiset somepohjaiset ryhmät, ”järjestäjiensä käsistä karkaava toiminta” (esim.
Ravintolapäivä), kansalaiset asiantuntijatiedon haastajina jne.;
toisaalta esim. turvallisuusmääräysten tiukentuminen

27.11.2017
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Kansalaisten kohtaamat asiointiprosessit: taustaa
• OECD (2012, 2):
• ”Kansalaiset joutuvat asioimaan julkisen hallinnon kanssa päivittäin
aina henkilöllisyystodistuksen ja passin hankkimisesta lapsen
ilmoittamiseen julkiseen kouluun, sosiaalitukien hakemisesta
avioliiton rekisteröintiin tai osoitteenmuutokseen.”
• ”Nämä hallinnolliset prosessit voivat tuottaa raskaan ajallisen taakan
kansalaisille ja olla ärsyttäviä, kun kansalaisia esimerkiksi
pyydetään antamaan samat tiedot useaan kertaan.”

• Käyty läpi katsauksena ulkomaiseen ja kotimaiseen
kirjallisuuteen, hallinnon raportteihin ja verkkosivuihin;
”kansalaisnäkökulmana” Suomi24-aineisto
27.11.2017
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Sääntelytaakan aiheuttajia kansalaisille,
esimerkkejä ulkomailta (1/2)
• Alankomaat:
• Yhteiskunnan tukiin liittyvät asiointiprosessit; lainsäädännön ja
politiikkatoimien muutokset ainakin siirtymävaiheessa

• Kanada:
• Kyselyn perusteella 1) verotukseen liittyvät asiat, 2)
viranomaisten myöntämien asiakirjojen hakeminen/uusiminen,
3) rajamuodollisuudet, 4) etuuksien hakeminen, 5) lupa-asiat

• Pyrkimys laskea kansalaisiin kohdistuvaa sääntelytaakkaa (aika/
kustannukset); käytännössä mahdotonta
27.11.2017
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Sääntelytaakan aiheuttajia kansalaisille,
esimerkkejä ulkomailta (2/2)
• Ranska:
• Aiemmin nostettu esiin 1) vammaisuuteen, 2) työttömyyteen ja 3)
vuokra-asumiseen liittyvät asiointiprosessit
• Sittemmin luokitus elämänalueittain, esim. koulutus, työnhaku, lapsen
syntymä, verotus, sosiaalietuudet, asuminen, terveys, vammaisuus,
henkilöllisyyspaperien hakeminen

• Yleistä eri maissa: kansalaisten asiointia on suositeltu tai pyritty
helpottamaan
• Esim. sähköinen asiointi ja yhteiset verkkoportaalit, samojen tietojen
kysyminen kerran, parempi informointi viranomaisten taholta,
yhtenäisemmät tukiprosessit/ maksupäivät jne.
27.11.2017
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Kansalaisten kohtaamat asiointiprosessit:
keskustelu Suomessa (1/2)
• Kansalaisten kantoja sääntelyyn ja siitä aiheutuvaan
kuormitukseen pyrittiin selvittämään erityisesti sääntelyn
sujuvoittamishankkeen alkuvaiheessa
• Kysely Otakantaa.fi-palvelussa 2014 (myös yrittäjiltä ja
järjestöiltä vastauksia)

• Kunnallisalan kehittämissäätiö (2015): kysely asenteista
suhteessa sääntelyyn, esim. ”Suomessa aivan liian monia asioita
säädellään liian pikkutarkasti”
• Sektorikohtaiset selvitykset, esim. liikennepolitiikan puolella mm.
ajokorttisäännökset ja nopeusrajoitukset (LVM 2015)
27.11.2017
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Kansalaisten kohtaamat asiointiprosessit:
keskustelu Suomessa (2/2)
• Sääntelytaakka ja asiointiprosessit ovat kuitenkin laaja ilmiö ja
kohdistuvat eri tavalla eri kansalaisryhmiin
• Esim. tarveharkintaisiin tukiin voi liittyä raskaita
asiointiprosesseja, monimutkaisia järjestelmiä ja
väliinputoamisen tilanteita, tai ihmiset eivät pääse oikeuksiinsa
• Ko. kysymykset olleet myös julkisessa keskustelussa esillä:
• "Ihmeellisiä verukkeita ja älyvapaita päätöksiä" – lääkärissä ja
Kelassa kaltoin kohdeltuja varten perustetulla neuvontapalvelulla
valtava kysyntä (YLE 3.6.2017; https://yle.fi/uutiset/3-9647680)
• Juttu monin tavoin sairaan lapsen hoitamisesta (HS 9.10.2017;
https://www.hs.fi/kaupunki/art-2000005400605.html)
27.11.2017
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Alustavia havaintoja Suomi24-keskustelusta
Ei vielä varsinaista tutkimusta/analyysiä

• Valikoituneisuus: todennäköisemmin enemmän huonoja
kuin hyviä kokemuksia, matala luottamus järjestelmään
• Keskustelua lupaprosesseista (esim. rakennuslupa) ja
yhteiskunnan tuista; jälkimmäinen korostuu
• Tietämättömyyttä ja neuvon kysymistä vertaisilta
ennemmin kuin viranomaisilta
• Väliinputoamisen ongelmat eri etuuksien kohdalla

• Käsittelyaikojen hitaus esim. muutoksenhaussa ja
valituksissa
27.11.2017
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Päätelmät
• Vapaaehtoistoiminnassa ensisijaisesti toimeenpanon
kysymykset

• Kansalaisten, asiointiprosessien ja sääntelytaakan suhde ei
ole yksiselitteinen asia; erilaisten elämäntilanteiden huomiointi
• Ongelmia yleensä sitä enemmän, mitä enemmän ihminen on
palveluiden, etuuksien jne. käyttäjä

• Ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arviointi olennaista

• Mahdollisia ratkaisuja mm. tiedonsaanti ja vuorovaikutus,
saman asian kysyminen vain kerran, sähköinen asiointi ja
yhteiset portaalit

• Järjestelmä pitäisi nähdä kokonaisuutena, yli sektorirajojen
27.11.2017
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IHMISIIN KOHDISTUVA
SÄÄNTELYTAAKKA HALLITUKSEN
ESITYKSISSÄ
Noora Alasuutari, Kati Rantala, Kanerva Kuokkanen
Helsingin yliopisto

Taustaksi
• Aineistona hallituksen esitykset vuosilta 2013 (N=221) ja 2017
syyskuun loppuun mennessä ilmestyneet (N=130)
• Analyysi perustuu hallituksen esitysten kirjauksiin sääntelytaakan ja
sen keventämisen tunnistamisesta (aineiston rajoitteisuus)
• Tarkastellaan em. tunnistamisia suhteessa taustamuuttujiin (hallinnonala,
laskennalliset arviot, EU-kytkös, sääntelyn myönteiset vaikutukset) – tässä
esityksessä vain karkeaa tarkastelua tunnistamiskirjausten määrästä
• Myös laadullista analyysiä

27.11.2017
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Ihmisiin kohdistuva sääntely ja sääntelytaakka
% kaikista esityksistä
Ihmisvaikutuksia

% esityksistä joissa ihmisvaikutuksia

Sääntelytaakkaa

Sääntelytaakkaa

Kyllä
2013

Ei

Kyllä
2017

Ei

27.11.2017

Sääntelytaakkaa ei juuri tunnisteta esityksissä.

62

Sääntelyn kevennys liittyy usein viranomaisasiointiin
”Keskittäminen
selkeyttäisi kansalaisten
asiointimahdollisuuksia
ja parantaisi käsittelyn
yhdenmukaisuutta.”
(HE 8/2013 vp)

Asiointiprosessien
helpottaminen

Tietyn velvoitteen
poistuminen
kokonaan

27.11.2017

Toimenpiteisiin kuluvan
ajan ja vaivan
väheneminen

Sääntelyn parempi
hahmottaminen

Noora Alasuutari,
Oikeuspolitiikan tutkimusyksikkö/Krimo/HY

”Uudistus vähentäisi
vahingonkorvausta
hakevalle aiheutuvaa
vaivaa ja kustannuksia”.
(HE 2/2013 vp)

”Opintotukea oikeuttavia
opintoja sekä muiden kuin
julkisen valvonnan alaisten
oppilaitosten järjestämän
koulutukset opintotukioikeutta
koskevat muutokset
selkeyttäisivät
opintotukioikeuden
määrittelyä opiskelijan
kannalta.” (HE116/2013 vp)
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Ihmisiin kohdistuvan sääntelytaakan keventäminen
% kaikista esityksistä
Ihmisvaikutuksia

Sääntelytaakan kevennystä

% esityksistä joissa ihmisvaikutuksia
Sääntelytaakan kevennystä

Kyllä
2013

Ei

Kyllä
2017

Ei

27.11.2017

Sääntelytaakan kevennystä on tunnistettu suunnilleen saman verran.
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