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Tarkastusviraston kannanotot

Tarkastuksessa selvitettiin yritysten näkökulmaa siihen, miten valtio voisi
edistää yritysten investointeja.
Valtiontalouden näkökulmasta investoinnit eivät ole itseisarvo. Kuitenkin kansantalous, joka on hyvä ympäristö yritysten investoinneille, on samalla hyvä ympäristö talouskasvulle.
Hallitusohjelman tavoitteena on, että Suomi on kilpailukykyinen maa,
jossa yrittäminen, omistaminen ja investoiminen on nykyistä kannattavampaa. Tarkastuksen tavoitteena oli arvioida, miten yritysjohto kokee investointipäätösten tekemisen Suomeen, ja saada uutta tietoa ja uusia näkökulmia haastattelemalla yritysten investointipäätösten tekijöitä eli yritysjohtoa.
Tarkastusta varten tehtiin yhteensä 53 haastattelua neljässä maassa. Suomessa tehtiin 16 yrityskohtaista haastattelua, joita täydensivät virkamies- ja
asiantuntijahaastattelut sekä aiheeseen liittyvä tutkimustieto ja kirjallisuus.
Lisäksi tarkastuksessa hyödynnettiin tuloksia kahdesta työpajasta, joihin
osallistui noin 50 asiantuntijaa yrityksistä ja julkisesta hallinnosta. Tarkastushavainnot kerättiin neljältä toimialalta: kaivostoiminnasta, lääketeollisuudesta, ohjelmistoteollisuudesta ja vähittäiskaupasta.

Tarkastuksessa nousi yritysten kokemusten kautta esille tarve kehittää
valtionhallinnon päätöksentekoa ja toimintatapoja. Yritysten investointien edistämisen parhaita käytäntöjä voidaan vahvistaa lisäämällä viranomaisten ja yritysten välistä dialogia tiedonvaihdon ja molemminpuolisen ymmärryksen lisäämiseksi.

Valtionhallinto on mukana globaalissa kilpailussa investoinneista
Globaali kilpailu ulottuu myös valtionhallintoon. Useilla yrityksillä on kokemuksia hallinnon käytännöistä eri puolilta maailmaa, ja useissa maissa
on vireillä uudistuksia, joilla pyritään parantamaan hallinnon asiakaspalvelua ja nopeuttamaan päätöksentekoa. Rakennemuutos ja talouspolitiikan makrotason keinot ovat tärkeitä, mutta yritysten toimintaympäristö on
Suomessa ja sen verrokkimaissa monilta osin jo niin hyvä, että investointien edistämisessä ja kilpailussa investoinneista on kiinnitettävä huomiota
myös hienojakoisempiin kriteereihin.
Tutkimuksissa on tunnistettu keskeisiä tekijöitä, jotka ovat yritysten toimintaedellytysten yleisiä kriteereitä. Ne vaikuttavat myös investointipäätöksiin, jotka tehdään yrityskohtaisen kriteeristön perusteella. Yritys arvottaa
itse, mikä on kunkin yleisen tekijän merkitys yksittäisessä investointipäätöksessä. Esimerkiksi monet lääketeollisuuden yritykset eivät kriteeristössään painota Suomen lääkemarkkinoiden kokoa, vaan Suomi on niille houkutteleva investointikohde lääketutkimukseen liittyvän potentiaalin vuoksi.

Tarkastusviraston kannanotot

Julkisen hallinnon toimivuus kokonaisuutena on yleisiin toimintaedellytyksiin kuuluva kriteeri, mutta yrityksen investointipäätöksiin otetaan usein kriteeriksi myös jokin yritykselle oleellinen hallinnon suoritetoiminto. Esimerkiksi kaivosyritykselle tällainen kriteeri voi olla
lupaprosessien nopeus. Samanaikaisesti yleisenä toimintaedellytyskriteerinä voi olla yrityslainsäädäntö tai väyläinfrastruktuuri. Valtion
toimilla ja päätöksillä on siten usein investointikriteereinä merkitystä useammalla tasolla.

Valtion olisi päättäessään yrityksen toimintaedellytyksiin vaikuttavista
muutoksista tunnistettava yritysekosysteemin tai klusterin kautta leviävät
vaikutukset, mutta myös yksittäisen yrityksen investointihankkeiden kriteerit. Yritykset katsoivat, että valtionhallinnossa ei aina oteta huomioon, että
yritysten investoinnit perustuvat hankekohtaisiin laskelmiin eivätkä siihen,
kuinka suuri tai kannattava yritys kokonaisuutena on. Globaalissa liiketoiminnassa ei minkään investoinnin toteutuminen tai toimipaikan olemassaolo ole itsestäänselvyys.

Yleisten toimintaedellytysten parantaminen ennen suoria yritystukia
Eri yrityksillä oli hyvinkin erilaisia näkemyksiä siitä, miten yleisiä toimintaedellytyksiä on parasta kehittää. Kuitenkin useimmat yritykset suhtautuivat
negatiivisemmin suoriin yritystukiin ja pitivät yleisten toimintaedellytysten parantamista lähtökohtaisesti parempana tapana edistää investointeja.
Suoriin yritystukiin nähtiin kuitenkin tarvetta yrityksen tai tuotteen joissain elinkaaren vaiheissa.
Suomen yhteisöveroa pidettiin kohtuullisena ja kilpailukykyisenä. Toimintaedellytysten ja investointien näkökulmasta kaikessa verotuksessa tärkeänä pidettiin ennakoitavuutta.

Lupaprosesseja on nopeutettava, mutta samalla on huolehdittava
päätösten pitkäjänteisyydestä
Lupaprosessit ja niihin liittyvät valitusprosessit saivat yrityshaastatteluissa eniten negatiivisia kommentteja niin kaivostoiminnan, lääketeollisuuden kuin vähittäiskaupan yrityksiltä. Ohjelmistoteollisuudessa ei tarvita
samalla lailla lupia eivätkä kokemukset lupaprosesseista nousseet haastatteluissa esille.
Epäkohtina nähtiin muun muassa laajat valitusoikeudet, ennakko-ohjauksen riittämättömyys, eri maiden lupaviranomaisten päällekkäinen työ,
yhden luukun periaatteen toteutumattomuus sekä rakennuslupaprosessin
ja siihen liittyvän valitusprosessin monimutkaisuudesta aiheutuva hitaus.
Yritykset arvostavat lupa-asioissa julkishallinnon perinteisiä vahvuuksia, kuten luotettavuutta ja laillisuutta. Mutta yritysasiakkaalle lupahallinnon laatu koostuu paljolti myös siitä, mitä ja miten nopeasti saadaan aikaan.
Liiketoiminnassa mahdollisuuksien aikaikkunat ovat yhä kapeampia, ja siksi nopeutta vaaditaan yhä enemmän myös julkishallinnolta.

Tarkastusviraston kannanotot

Lupahallinnossa ja säännösmuutoksissa yritykset toivovat poliitikoilta
ja viranomaisilta toisaalta nopeampaa reagointia ja päätöksentekoa mutta
toisaalta taas pitkäjänteisyyttä ja ennakoitavuutta. Valtion päätösten ennakoitavuus antaa yritykselle mahdollisuuden liiketoiminnan ja investointien
pitkäjänteiseen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Hallinnon nopea reagointi
puolestaan antaa yritykselle mahdollisuuden tarttua tilaisuuksiin.

Korkeatasoisen koulutuksen ja tutkimuksen tärkeydestä ollaan yhtä
mieltä
Korkeatasoisen opetuksen tärkeydestä investointien edistämiseksi vallitsi
suurin yksimielisyys kaikissa yrityshaastatteluissa.
Kaivosteollisuuden yrityksille on tärkeää, että kaivoksen lähitienoilla on tarjolla kaivosalan ammattikoulutusta. Lääketeollisuuden yrityksissä Suomen vahvuutena nähtiin panostukset koulutukseen ja korostettiin
korkeatasoisen tutkimusympäristön merkitystä investointien houkuttelussa Suomeen. Ohjelmistoteollisuuden yritysten mielestä Suomen pitää olla
ICT-koulutuksessa maailman parhaita, mihin ei päästä, jos esimerkiksi koodauksen opiskelu aloitetaan vasta yliopistossa. Vähittäiskaupan yritysten
mukaan kaupan tehtävien monimutkaistuessa ja uudistuessa julkisen vallan järjestämä ammattikoulutus on tärkeää osaavan työvoiman saamiseksi.

Hyvään liiketoimintaympäristöön kuuluu aineettomia tarpeita, joihin
on vastattava vuorovaikutuksella eikä säädöksillä
Pehmeät ja abstraktit asiat ovat muuttumassa konkreettisiksi kynnyskysymyksiksi. Julkishallinnon on kiinnitettävä huomiota uudenlaisiin asioihin,
joita nykyajan yritykset pitävät tärkeinä.
Yritysten uudenlaiset kriteerit voivat liittyä kulttuuriin, kokemuksiin ja
tunnepohjaisiin asioihin: asiakaskokemukseen, kokeilukulttuuriin, katu
kuvan omaleimaisuuteen, arvovaltapalveluihin, luottamukseen viranomaisia ja toisia kansalaisia kohtaan, kumppanuuteen yrityksen ja viranomaisten välillä, sallivuuteen jne.
Tällaiset asiat eivät ole pelkällä lainsäädännöllä saavutettavissa vaan
vaativat jatkuvaa vuorovaikutusta. Yritysten ja viranomaisten välisen jatkuvan dialogin tärkeyttä on syytä korostaa, sillä yrityksen investoinnissa
on kysymys ihmisten tekemästä päätöksestä parhaan käytettävissä olevan
tiedon perusteella.

Tarkastusvirasto suosittaa, että
1.

2.

Lupaprosessien sujuvoittamiskeinoina painotetaan yhteistyön ja yksinkertaistamisen keinoja, kuten ennakkoneuvotteluja ja rutiiniluonteisten lupien siirtoa ilmoitusmenettelyyn. Lupahallinto on konkreettista asiakaspalvelua, jossa vuorovaikutuksella on suuri merkitys. Jo
aloitettuja sujuvoittamishankkeita on tärkeää viedä ripeästi eteenpäin.
Valtiovarainministeriö myötävaikuttaa siihen, että hallinnon kehittämishankkeissa vastataan yritysten odotuksiin uudenlaisesta kumppanuusajattelusta, jossa aktiivisesti kommunikoiden edistetään yhdessä
yritysten investointeja mutta säilytetään kuitenkin viranomaistoiminnan puolueettomuus.
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1

Mitä tarkastettiin

Tarkastuksessa selvitettiin yritysten näkökulmaa siihen, miten valtio voisi
edistää yksityisten yritysten investointeja.
Tarkastuskysymyksiä olivat seuraavat: Mitkä yritysten näkökulmasta jo olemassa olevat vahvuudet investointiympäristössä on tärkeää säilyttää, mitkä asiat estävät yrityksiä investoimasta ja kuinka valtio voisi poistaa tai lieventää näitä investointien esteitä sekä millä muilla, mahdollisesti
uusilla, tavoilla valtio voisi edesauttaa toimialan yritysten ja niiden investointien kasvua?
Tarkastus painottui kehittävään näkökulmaan. Tarkastuksessa tuotettiin tietoa, jota voidaan hyödyntää valtion resursseja ja viranomaisten toimintaa suunnattaessa ja kehitettäessä.
Tarkastuksessa ei suoraan arvioitu makrotason talouspolitiikan keinoja, kuten finanssi-, raha-, ulkomaankauppa-, tulo- ja elinkeinopolitiikkaa,
vaan haettiin asioita ja toimintatapoja, joilla valtionhallinnossa voitaisiin
edistää yritysten investointien toteutumista talouspolitiikasta riippumatta.
Tarkastuksen tavoitteena oli saada uutta tietoa ja uusia näkökulmia haastattelemalla varsinaisen investointipäätöksen tekijöitä, yritysjohtoa. Tämän
näkökulman tärkeyttä korostaa se paradoksi, että monissa kansainvälisissä
kilpailukykyvertailuissa ja yritysten toimintaedellytysten vertailuissa Suomi on maana pärjännyt hyvin, mutta itse yritysten investoinnit ovat silti olleet vähissä eikä kansantalous ole lähtenyt toivotulla tavalla kasvuun.
Tarkastustiedon hankinnassa käännyttiin suoraan yritysten puoleen ja
suunnattiin katse tulevaisuuteen, johon yrityksetkin suuntaavat katseensa
investointeja suunnitellessaan. Yrityshaastatteluita täydensivät virkamies- ja
asiantuntijahaastattelut sekä aiheeseen liittyvä tutkimustieto ja kirjallisuus.
Tarkastuksessa tarkasteltiin Suomen rajojen sisäpuolelle kohdistuvia
aineellisia ja aineettomia reaali-investointeja, mutta ei finanssi-investointeja eli sijoittamista arvopapereihin. Tarkastuksessa rajauduttiin neljän eri
toimialan yrityksiin: kaivostoiminnan, ohjelmistoteollisuuden, lääketeollisuuden ja vähittäiskaupan.
Julkiset investoinnit eivät kuuluneet tarkastuksen piiriin.

Uutta tietoa ja näkökulmia
saatiin haastattelemalla
investointipäätösten
tekijöitä eli yritysjohtoa

Mukana oli neljä
toimialaa: kaivostoiminta,
ohjelmistoteollisuus,
lääketeollisuus ja vähittäiskauppa

Samanaikaisesti tämän tarkastuskertomuksen kanssa julkaistaan tarkastuskertomus (3/2017): Yritysten investointien edistäminen – Kokonaisarviointi. Tarkastuksessa on vertailtu Suomen, Ruotsin, Tanskan ja
Hollannin investointiympäristöjä.

Yritysten investoinnit ovat kansan- ja valtiontaloudelle tärkeitä, koska ne lisäävät talouskasvua. Investointien seurauksena syntyy taloudellista
toimintaa, joka työllistää ja vahvistaa kansantaloutta. Investoinnit lisäävät
talouskasvua, koska ne usein parantavat tuottavuutta, esimerkiksi investoinnit uuteen teknologiaan. Valtaosa Suomen talouskasvusta johtuu tuottavuuden paranemisesta.
Yritysten investoinnit mahdollistavat tuotannon kasvun ja siitä poikivan yritysten liikevaihdon kasvun tulevaisuudessa. Valtion tuloista arvon-
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lisäverot ovat noin kolmannes.1
Lisäksi viisaasti toteutetut kiinteät ja aineettomat reaali-investoinnit
ovat keskeinen osa useimpien yritysten kannattavan kasvun ja liiketoimintamenestyksen strategiaa2.
Yritysten investointien kasvamiseen vaikuttavat valtion toimien lisäksi monet tekijät. Kun kuitenkin kansantalouden pitkän taantuman vuoksi
myös valtiontalous on tiukoilla, korostuu valtion tarve tehdä nopeasti kaikki se, mitä voidaan jo tänään tai keskipitkällä aikavälillä tehdä tilanteen parantamiseksi.
Investoinnit eivät ole itseisarvo, mutta kansantalous, joka on hyvä ympäristö yritysten investoinneille, on samalla ympäristö, jossa talouskasvun
mekanismit voivat toimia. Investointien edistäminen on harvoin ristiriidassa taloudellisen hyvinvoinnin edistämiseen tähtäävän politiikan kanssa.
Vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen monet yrityksemme eivät ole pystyneet saavuttamaan kriisiä edeltänyttä tasoa tuotannossa eivätkä investoinneissa toisin kuin yritykset monessa verrokkimaassa. Lisäksi Suomi on
pärjännyt moniin verrokkimaihin verrattuna huonommin kilpailussa ulkomaisista investoinneista.
Yritysten investoinnit, mukaan luettuna tutkimus- ja kehittämismenot,
olivat noin 21 miljardia euroa vuonna 2014 mutta lähes 28 miljardia vuonna 2008.3
Tarkastukseen kuuluivat ne valtion toimet, jotka vaikuttavat yritysten
investointeihin. Laajasti ajatellen investointien edistämisen voidaan katsoa kuuluvan kaikille kahdelletoista hallinnonalalle. Keskeisin on työ- ja
elinkeinoministeriö, jonka vastuualueena ovat yritykset, yritysrahoitus sekä elinkeinotoiminnan edistäminen ja sääntely.
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Hyvä ympäristö yritysten
investoinneille on hyvä
ympäristö talouskasvulle

Investointien edistäminen
kuuluu kaikille kahdelletoista
hallinnonalalle

Hyvä asuinympäristö
Puhdas luonto
Tietoon perustuva
päätöksenteko

YM

Infrastruktuuri

LVM

VNK

Kilpailukykyinen
yritysverotus

Hyvät kauppasuhteet
Suomi-kuva ulkomailla

MMM

Luonnonvarojen kestävä
käyttö

VM

OKM

UM

OM

TEM
Innovaatiot
Yritystuet
Suomen markkinointi
investointikohteena

Osaava työvoima
Kielitaito
Korkeatasoinen tutkimus
Kulttuuri

Demokratia
Oikeusjärjestelmä

PLM
Rauha

STM
Tasa-arvo
Eläkejärjestelmä

SM
Turvallisuus

Kuvio 1: Kaikki hallinnonalat vaikuttavat yritysten liiketoimintaympäristöön ja investointien edistämiseen
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2

Miten valtionhallinnon
toimintatapoja ja prosesseja voisi
kehittää?

Yrityshaastatteluiden perusteella yritykset luottavat suomalaisten lupa- ja
valitusprosessien oikeellisuuteen ja puolueettomuuteen mutta katsovat, että prosessien pitkäkestoisuus on hidaste tai pahimmillaan este yrityksen investoinneille ja liiketoiminnalle. Yrityshaastatteluissa ehdotuksia ja toiveita
prosessien nopeuttamiseksi tuli runsaasti. Tarkastuksessa ehdotukset jaettiin kolmeen ryhmään: yhteistyön parantaminen, prosessien yksinkertaistaminen ja pakottavat määräykset.
Lupa- ja valitusprosessien ongelmakohtia on jo hallinnossa tunnistettu, ja muun muassa hallituksen yhteen kärkihankkeeseen kuuluu lupa- ja
valitusprosessien sujuvoittaminen ja niitä koskevan palvelulupauksen antaminen sekä viranomaisten keskinäisten valitusten määrän minimointi.
Yritykset kaipaavat toisaalta lisää nopeutta prosessien läpivientiin ja ripeyttä päätöksentekoon, mutta toisaalta ne toivovat valtion päätöksiltä ja
toimilta entistä parempaa ennakoitavuutta ja pitkäjänteisyyttä.
Yritykset toivat esille myös tarpeen ottaa valtionhallinnon päätöksen
teossa entistä paremmin huomioon laaja kuva. Päätöstä tehtäessä tulisi arvioida sen vaikutuksia sekä yksittäiseen yritykseen että kulloinkin relevanttiin yritysjoukkoon.
Lisäksi yritykset kannustivat valtionhallintoa kokeilukulttuuriin ja omaaloitteisuuteen sekä tarttumaan tilaisuuksiin heti, kun niitä on tarjolla.

2.1 Lupa- ja valitusprosesseja tulisi nopeuttaa
Yritykset luottavat prosessien oikeellisuuteen, mutta sujuvoittaminen
on tarpeen
Tarkastushavaintojen mukaan yritykset luottavat lupa- ja valitusjärjestelmän oikeellisuuteen ja puolueettomuuteen mutta pitävät haittana sen hitautta. Maiden välinen kilpailu investointien houkuttelemisessa tulee kiristymään. Useissa Euroopan maissa on vireillä uudistuksia, joilla pyritään
nopeuttamaan ja tehostamaan lupahallinnon päätöksentekoa, selventämään hankkeiden hyväksynnän menettelykokonaisuutta sekä lisäämään
asiakaspalveluotetta.4
Tarkastuksen yrityshaastatteluissa lupaprosessit ja niihin liittyvät valitusprosessit keräsivät runsaasti negatiivisia kommentteja kaivostoiminnan ja lääketeollisuuden sekä vähittäiskaupan yrityksiltä. Ohjelmistoteollisuudessa ei tarvita samalla lailla lupia eivätkä kokemukset luvaprosesseista
nousseet haastatteluissa esille.
Kaivostoiminnassa suurimpina hankaluuksina nähdään hyvin laajat valitusoikeudet, ennakko-ohjauksen riittämättömyys, viranomaisen vaatimusten
muuttuminen prosessin aikana ja prosessin läpi luotsaavan yhdyshenkilön
puute. Lääketeollisuudessa epäkohtina nähdään se, että eri maiden viranomaiset tekevät päällekkäistä työtä, sekä yhden luukun periaatteen toteu-

Sujuva lupaprosessi on
tärkeä kilpailutekijä
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tumattomuus. Vähittäiskaupalle suurin ongelma on rakennuslupaprosessin
ja siihen liittyvän valitusprosessin monimutkaisuudesta aiheutuva hitaus.
Yritys- ja asiantuntijahaastatteluissa sekä selvityksissä5 esitettiin runsaasti keinoja lupaprosessien sujuvoittamiseksi. Alla olevassa luettelossa nämä keinot on jaettu kolmeen luokkaan: yhteistyö, yksinkertaistaminen, määräykset.
Valtionhallinto on palveluala, ja lupahallinto on konkreettista asiakaspalvelua, jossa vuorovaikutuksella on suuri merkitys. Tästä syystä alla olevaan luetteloon kerätyistä sujuvoittamiskeinoista pitää tarkastusviraston
näkemyksen mukaan painottaa yhteistyön ja yksinkertaistamisen keinoja
eikä pakottavia keinoja.
Luokkien sisällä keinot eivät ole tärkeysjärjestyksessä. Osa sujuvoittamiskeinoista on joko sellaisenaan tai osittain jo mukana ympäristöministeriön tulossopimuksessa ja toimintasuunnitelmassa vuosille 2017–2020.
Tiivistelmä haastatteluissa ja selonteoissa esitetyistä lupa- ja valitusprosessin sujuvoittamiskeinoista:

A. Yhteistyö ja koordinointi viranomaisten kesken sekä
viranomaisten ja yritysten kesken
––
––

––

––
––

––
––
––
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Viranomaisten toiminnan asiakaslähtöisyys.
Osapuolet ottavat prosessin alusta alkaen toiminnassaan huomioon erot valtionhallinnon ja yritysten aikahorisontissa. Toiselle osapuolelle kriittisten aikatekijöiden ymmärtäminen ja
ottaminen mahdollisuuksien mukaan huomioon omassa toiminnassa saa aikaan positiivisia vaikutuksia.
Valtionhallinnon yhdyshenkilö (prosessin omistaja valtionhallinnossa, ”luotsi”) sekä yhden luukun periaate (one-stop-shopperiaate). Vaikka lupaprosessiin osallistuisi useita viranomaisia,
yritykseen päin valtionhallintoa edustaisi vain yksi viranomainen, jonka kanssa voi hoitaa kaikki prosessin viranomaisasiat.
Viranomaisten välinen pakollinen sovittelu ennen kanteen nostamista toista viranomaista vastaan.
Isommissa hankkeissa viranomaiset velvoitetaan ensin vuoropuheluun ja keskenään sopimaan julkisen vallan tahtotilasta ja
tavoitteista, jotka koskevat luvituksen kohteena olevaa hanketta.
Viranomaisten ja luvanhakijan väliset ennakkoneuvottelut.
Annetaan ohje ja ennakkolinjaus siitä, mitä yritykseltä odotetaan ja miten asiat on hoidettava.
Menettelyjen (hakemuksen tarkistaminen, kuulemiset, lausunnot, päätöksenteko) ajallinen koordinointi samanaikaiseksi.

Pakottavien keinojen sijaan
tulisi painottaa yhteistyötä
ja yksinkertaistamista

Sähköistä asiointia tulee kehittää
yli hallinnon sektorirajojen
prosesseja samalla uudistaen

B. Lupamenettelyiden yksinkertaistaminen ja vähentäminen
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Ei tehdä lupaprosessissa samaa työtä toiseen kertaan, jos se on
jo tehty jossain EU-maassa.
Lupien määrän vähentäminen harkitsemalla, tarvitaanko niin
moneen hankkeeseen viranomaislupa.
Rutiiniluonteisten lupa-asioiden siirto ilmoitusmenettelyyn tai
rekisteröintimenettelyyn.
Mahdollisuus hakea ympäristöön vaikuttavalle hankkeelle tarvittavia lupia myös irrallaan toisistaan.
Sama viranomainen voi tehdä ennakkovalvonta- ja luparatkaisut.
Vain yhden valituskelpoisen päätöksen antaminen koko hankkeesta.
Viranomainen tai muutoksenhakutuomioistuin voi myöntää oikeuden panna lupapäätös täytäntöön kokonaan tai osittain.
Lupalainsäädännön kodifikaatio: lait koottaisiin paremmin yhteen ja eri lait laadittaisiin yhdenmukaisemmiksi.
Sähköisen asioinnin edistäminen / keskitetty sähköinen järjestelmä.

C. Määräykset, pakotteet ja maksut sekä resurssien lisäykset
––

––
––
––
––

Kielletään se tai ainakin nostetaan kynnystä sille, että viranomainen valittaa toisen viranomaisen päätöksestä tuomioistuimeen.
Määrätään lupahallinnolle ja viranomaisten päätöksenteolle
(tiukemmat) määräajat.
Vähennetään valitusten määrää valitusmaksulla, joka valittajan
tulisi suorittaa tiettyjen ehtojen täyttyessä.
Käytäntö, että tietyt luvat katsotaan myönnetyksi, jos päätöstä
ei ole tullut määräajassa.
Tapauskohtaisesti hankkeiden ennakkovalvontaresurssien
lisäys kansallisesti merkittävien investointihankkeiden lupaprosessiin.
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Ympäristölupakohteiden määrän vähentäminen on jo lyhentänyt
lupajonoja
Lupajonot ovat lyhentyneet, kun luvitettavien ja valvottavien kohteiden
määrä on vähentynyt 2000-luvulla 21 000:sta 14 700:aan. Tästä on valtion
ympäristöluvituksen ja valvonnan piirissä noin 7 000 kohdetta ja kunnissa
7 700. Vuosittain aluehallintovirastoissa (AVI) käsitellään noin 740 ympäristölupaa ja kunnissa noin 900.6
Lupien määrä väheni vuonna 2010 noin 3 000:lla, kun polttoaineiden
jakeluasemat, asfalttiasemat ja pienet energiantuotantolaitokset siirrettiin
rekisteröintiin. Määrä väheni vielä 3 300:lla vuonna 2015, kun osalta eläinsuojia poistettiin luvanvaraisuus.7

Valtion ympäristöluvituksen
piirissä on 7 000 kohdetta;
vuosittain aluehallintovirastoissa
käsitellään noin 740
ympäristölupaa

Yrityshaastatteluissa esiin tulleet toimialoittaiset näkemykset
Kaivostoiminta
Kaivostoiminnan yritysten mukaan keskeinen hidaste ja jopa este investoinneille on kaivos- ja ympäristölupaprosessien hitaus. Silloinkin, kun luvan myöntävän viranomaisen päätösprosessi on sujuva ja nopea, valitusprosessit vievät usein aikaa.

”Ympäristölupiin liittyvät seikat tekevät projektien läpiviennin lähes
mahdottomaksi, jos joku valittaa tehdyistä päätöksistä. Muutoin ympäristöluvat ovat lähinnä tekninen harjoitus ja laskelmia siitä, onko
ympäristöstandardien noudattamisen jälkeen liiketoiminta enää tuloksellista.”
– ote yrityshaastattelusta

Yritysten mukaan eri oikeusasteissa on toisinaan ruuhkaksi asti valituksia. Kun asiat pitkittyvät, yritykselle aiheutuu yleensä lisäkustannuksia, jotka syövät suunnitellun investoinnin kannattavuutta. Yritysten huolenaiheina ovat koko prosessin pitkäkestoisuus sekä se, mistä kaikista asioista voi
valittaa ja ketkä kaikki voivat valittaa asiasta asianomaisina.
Yritysten näkemyksen mukaan yksi tehokkaan lupaprosessin este on se,
etteivät viranomaiset ole etukäteen asettaneet selviä linjoja siitä, mitä yritykseltä odotetaan. Nykyisen prosessin heikkoutena pidetään sitä, että odotuksia ja vaateita lisätään tai muutetaan prosessin aikana.
Yritysten näkemyksen mukaan valtiolta puuttuu aktiivisesti yhtiöiden
kanssa yhteistyössä toimiva yhdyshenkilö. Yksikään viranomainen ei ota
haltuunsa kaivosprojektia eteenpäin vievän prosessin omistajuutta. Lupaprosessissa yritys tekee jopa vuosikausia erilaisia selvityksiä ja arvioita viranomaispäätöksiä varten. Yritys joutuu näissä hallinnollisissa prosesseissa
neuvottelemaan ja ottamaan huomioon monien eri viranomaisten ja muiden tahojen näkemykset.
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Yritykset kokevat olevansa
liian yksin lupa-asioissa

”Autamme yrityksiä löytämään oikeat asiat byrokratiassa. Kutsumme
sitä luotsitoiminnaksi.”
– ote virkamiehen haastattelusta, Ruotsi

Haastattelussa myönteisenä esimerkkinä tuotiin esiin kokemus Kanadassa toteutetusta kaivoshankkeesta. Mukana hankkeessa oli viranomais
tahona Investissement Québec, joka oli antanut tietoa ja ohjausta sekä myös
rahoittanut selvityksiä ja koettanut koko ajan auttaa hankkeen eteenpäin
viemisessä.
Yritysten näkemyksen mukaan valtionhallinnon organisaatioiden pitäisi myös aina pystyä yhteistyössä koordinoimaan ja sopimaan lupaprosessiin
liittyvät asiat eikä ainakaan hoitaa niitä jo ruuhkaantuneiden tuomioistuinten kautta valittamalla toistensa päätöksistä.
Lääketeollisuus
Lääketeollisuuden yritysten mukaan lääkkeen korvattavuuspäätöksen saaminen kestää liian pitkään, puoli vuotta. Kun peruskorvattavuus on saatu,
kestää vielä kaksi vuotta ennen kuin lääke saa täyskorvattavuuden (= erityiskorvattavuus). Yritysten näkemyksen mukaan lääkkeen hyödyt on jo näytetty
toteen siinä vaiheessa, kun myyntilupa on saatu ja haetaan korvattavuutta.
Yritysten näkemysten mukaan ne joutuvat vielä liian usein selvittämään,
kuinka valtionhallinnon eri viranomaiset saadaan toimimaan yhteen. Valtionhallinnon eri toimijoista muodostuva kokonaisuus on järkevää esittää
yritykselle yhtenä kokonaisuutena riippumatta siitä, mikä virasto tai laitos
tekee mitäkin.
Yritysten näkemysten mukaan kansainvälisten lääkealan yritysten allokoidessa lääketutkimukseen kohdennettuja resursseja eri maiden välillä hallinnollisten prosessien läpiviennin nopeus nousee yhdeksi merkittäväksi tekijäksi investointipäätöksen taustalla. Siksi viranomaispalveluiden
vaivaton ja nopea saaminen Suomessa edistäisi lääkealan investointien sijoittumista maahan.

Lupaprosessien sujuvuus
nousee kilpailutekijäksi
investointimaan valinnassa

Vähittäiskauppa
Vähittäiskaupan yritysten mukaan monelle yritykselle hankalin investoinnin este on rakennuslupaprosessin ja siihen liittyvän laajan valitusoikeuden yhteenlaskettu monimutkaisuus ja hitaus. Tämä on voinut johtaa esimerkiksi siihen, ettei globaalin konsernin Suomessa oleva tytäryhtiö pysy
omassa investointibudjetissaan.

”Jos investointihankkeet eivät Suomessa etene, niin Suomen yhtiöstä voidaan ottaa rahaa ulos voitonjakona ja sijoittaa toiseen maahan,
missä investoinnit etenevät nopeammin ja raha voidaan käyttää yrityksen kasvua edistävästi.”
– ote yrityshaastattelusta
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Vähittäiskaupan suuryksiköt tarvitsevat erityisen rakennusluvan, joka
edellyttää hankkeen laajempaa arviointia. Kaikki yli 2 000 kerrosneliömetrin
myymälät ovat 16.4.2015 lähtien olleet vähittäiskaupan suuryksiköitä kaupan toimialasta riippumatta (MRL 71 a §). Kaupan suuryksiköiden rakennusluvan saaminen on hitaampaa ja yrityksen näkökulmasta vaikeampaa,
minkä on haastatteluissa esitetty haitanneen investointeja. Lisäksi yritysten kokemusten mukaan rakennuslupien käsittelyssä ja vaatimuksissa on
paikallisia eroja.

Esimerkki: Päivittäistavarakaupan yrityksellä on uusi myymäläkonsepti,
jossa myyntipinta-ala on lähes sama 1 400 neliötä kuin aikaisemmissakin. Uudessa myymälässä on kuitenkin suurempi varasto sekä suuremmat ja paremmat henkilöstön sosiaali- ja koulutustilat. Ongelmia
tulee siitä, että bruttoneliöt ovat 2 500 neliötä. Kuntien välillä on vaihtelua: joissain suuryksikön rakennusluvan saaminen on todella hankalaa, toisissa se sujuu helpommin. Yritys on useina vuosina budjetoinut
enemmän rahaa kuin se on pystynyt käyttämään, koska rakennusluvat
eivät etene.

Erityistavarakaupan yritysten näkemyksen mukaan suurin este investoinneille on hyvien kauppapaikkojen puute. Toisaalta katsottiin, että pääkaupunkiseudulla on merkkejä yli-investoinneista kauppakeskuksien rakentamisessa.
Kaavoituksesta vastaavilla viranomaisilla katsottiin olevan merkittävä
rooli kilpailun edistämisessä. Viranomaiset päättävät esimerkiksi kauppojen sijoittumisesta eri asuinalueille. Yritysnäkemyksen mukaan kaavoitukseen ja rakentamiseen liittyviä säädöksiä joustavoittamalla olisi mahdollista edistää kaupan alan investointeja.

Viranomaisten hyviä toimintatapoja
Yritysten näkemysten mukaan nykyisellä viranomaistoiminnalla on myös
paljon vahvuuksia:
–– Vaikka nopeutta kaivattaisiin lisää, muuten yhteistyö hintalautakunnan kanssa on toimivaa (lääketeollisuus).
–– Ympäristöviranomaiset ovat hyvin tiukkoja lupapäätöksissään, mutta toimivat ammattimaisesti sekä todella pyrkivät aina toimimaan oikein (kaivosteollisuus).
–– Vaikka valitusprosessiin kaivattaisiin lisää nopeutta, oikeusjärjestelmän toimivuuteen ja viranomaisten palveluihin voi luottaa (vähittäiskauppa).
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Luottamus viranomaisten
ammattimaiseen ja
oikeudenmukaiseen
toimintaan on suuri

Meneillään olevia lupaprosessien kehittämisprojekteja
Sipilän hallituksen painopistealueelle ”Digitalisaatio, kokeilut ja normien
purkaminen” kuuluu 3. kärkihankkeena ”Sujuvoitetaan säädöksiä -hanke”.
Sen neljästä toimenpiteestä kaksi kohdistuu suoraan ja yksi välillisesti lupa- ja valitusprosessien sujuvoittamiseen. Välillisesti vaikuttava toimenpide
on turhan sääntelyn purku ja tarvittavien säädösten uudistaminen. Suoraan
kohdistuvia ovat lupa- ja valitusprosessien sujuvoittaminen ja niitä koskevan palvelulupauksen antaminen sekä viranomaisten keskinäisten valitusten määrän minimointi. Tavoitteena on, että lopulliset tulokset ja muutokset olisivat valmiina joulukuussa 2018.8
Kesäkuussa 2016 julkaistiin valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjassa selvitys yhden luukun periaatteen toteuttamisesta
ympäristöasioissa9. Ratkaisuna menettelyjen kehittämiseksi muodostettiin
yhden luukun periaatteen eri toteutusvaihtoehtoja yhdistävä malli. Ympäristöministeriö on ryhtynyt selvityksen pohjalta valmistelemaan lakia, joka
sujuvoittaisi ministeriön toimialan lupa-asiointia. Uudistus koskisi ympäristölupia, vesilain mukaisia lupia, luonnonsuojelulain mukaisia poikkeuspäätöksiä, ympäristövaikutusten arviointia ja rakennuslupia. Tavoitteena
on, että hallituksen esitys annettaisiin eduskunnalle keväällä 2018.
Lokakuussa 2016 työ- ja elinkeinoministeriö alkoi kerätä lausuntoja ja
kommentteja luonnokseen kaivoslain kehittämisessä. Luonnoksen pohjana ovat ministeriön vuoden alussa saamat kommentit nykyisen lain toimivuudesta. Luonnoksessa esitetään kaivosviranomaisten tarveharkinnan
lisäämistä joihinkin lupamenettelyihin sekä joidenkin viranomaismenettelyjen keventämistä.
Hallitus antoi 24.11.2016 eduskunnalle esityksen maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta. Lakiin on tulossa useita muutoksia, joiden on tarkoitus helpottaa kaavoitusta ja rakentamisen luvitusta. Tarkoituksena on myös
parantaa yritysten toimintaedellytyksiä. Lakiesityksen mukaan vähittäiskaupan suuryksikön kokoraja nousee 2 000:sta 4 000 kerrosneliömetriin.

2.2 Yritykset toivovat valtionhallinnolta
ennakoitavia ja pitkäjänteisiä päätöksiä
Yritysten ja valtionhallinnon erilainen aikajänne aiheuttaa toisinaan
ristiriitoja
Se, mikä on yritykselle liian pitkä aika ja hidasta toimintaa, voi olla hallinnon normaali prosessivauhti. Toisaalta joskus se, mikä hallinnolle on normaali poliittis-hallinnollisen suunnittelun ja toiminnan aikahorisontti, voi
olla yritykselle lyhytjänteistä ja ennakoimatonta toimintaa.
Yritysten tarpeet kohdistuvat lupahallinnossa ja säännösmuutoksissa
haastavasti toisaalta poliitikkojen ja viranomaisten nopeampaan reagointiin ja päätöksentekoon mutta toisaalta taas päätösten pitkäjänteisyyteen
ja ennakoitavuuteen.

Päätöksenteon haasteena on
yhdistää nopeus ja ennakoitavuus
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Yritysten ja julkishallinnon ristiriitoja voidaan lievittää dialogilla ja vuorovaikutuksella. Kun kumpikin osapuoli yrittää tietoisesti ja rationaalisesti
asettua toisen asemaan, paranevat edellytykset tulokselliseen vuorovaikutukseen. Suositeltavia konkreettisia toimintatapoja ovat muun muassa seuraavat:

––
––
––

––

Otetaan yritykset entistä paremmin mukaan säännösmuutosten valmisteluun jo alkuvaiheessa.
Varataan riittävän pitkät voimaantuloajat sääntelyä muutettaessa, jotta yritykset ehtivät sopeuttaa toimintaansa.
Otetaan huomioon yritysten investointien usein pitkä takaisinmaksuaika ja vältetään yritysten toimintaedellytyksiä äkillisesti
muuttavia päätöksiä.
Valtio on johdonmukainen ja tasapuolinen siinä, miten toimialaa
arvioidaan julkisissa lausumissa; toimialaa ei arvioida yhden yrityksen epäonnistumisen valossa.

Investointipäätökset eroavat liiketoiminnan tavanomaisesta päätöksen
teosta muun muassa pitkän sitoutumis- ja vaikutusaikansa takia. Investoinneilla on merkittävä liiketaloudellinen rooli, ja varsinkin suuret uus
investoinnit voivat ratkaisevasti vaikuttaa koko yrityksen tulevaisuuteen.
Tämän vuoksi valtion toimien ennakoitavuus on tärkeä tekijä yrityksen toimintaympäristössä.

Yrityshaastatteluissa esiin tulleet toimialoittaiset näkemykset
Kaivostoiminta
Kaivostoiminnan yritysten mukaan ongelmia aiheuttavat muun muassa
poliittisen tahdon äkilliset muutokset. Yhtiöstä itsestään riippumattomista syistä toimialasta voi tulla poliittisesti niin hankala, ettei päättäjillä ole
halua edistää toimialan toimintaedellytyksiä poliittisen ilmapiirin vuoksi.
Tästä esimerkkinä mainittiin kaivosyhtiö Talvivaaran tapauksen negatiiviset vaikutukset koko toimialalle. Yrityskokemuksen mukaan poliittinen ilmapiiri saattaa asettaa huomattavia lisäpaineita viranomaisten tekemiä lupapäätöksiä kohtaan ja siten hidastuttaa lupaprosesseja entisestään.

”Poliittisen tahtotilan puuttuessa myös viranomaisilta voi puuttua tekemisen meininki ja halu yhteistyöhön yrityksen kanssa.”
– ote yrityshaastattelusta

Esimerkkinä yksittäisestä, toimialan kannalta yllättävästä ja ongelmallisesta lakiuudistuksesta tuli esille energiaverouudistus, jossa kaivostoiminnalta poistettiin energiaintensiivisen teollisuuden saama veroetu vuonna 2015. Etu kuitenkin palautettaneen, ja kaivosala kuuluu jälleen vuonna
2017 energiaintensiiviselle teollisuudelle kohdennettuun alempaan energiaveroluokkaan.
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Yritysten kokemuksen mukaan valtion puheiden ja tekojen välillä on
eroa Suomeen sijoittuvien ulkomaisten investointien edistämisessä. Puheissa Suomeen halutaan ulkomaisia investointeja, investointeja halutaan
kehitysalueille ja halutaan pysyviä työpaikkoja luovia investointeja, joita ei
voi viedä maasta pois. Kaivostoiminnan yritysten näkemysten mukaan sen
työpaikat ovat kuvatun laisia ja sijoitusrahat tulevat ulkomailta Suomea hyödyttämään. Silti suhtautuminen kaivostoiminnan edistämiseen on haastateltujen kokemuksen mukaan vastahankaista.
Lääketeollisuus
Osa lääketeollisuuden yrityksistä oli sitä mieltä, että poliittisten päätösten ennakoitavuus on huono ja että oli yllätys ja heikennys, kun lääkkeiden nykyinen viitehintajärjestelmä otettiin käyttöön vuonna 2009. Näiden
yritysten näkökulmasta Suomessa päätettiin käyttää hyväksi maan patenttilainsäädännön erilaisuutta. Suomi laittoi patentoidut valmisteet viitehintajärjestelmään, jolloin vielä patenttisuojan piirissä olevat valmisteet saattoivat joutua vaihdettavaksi rinnakkaislääkkeeseen.
Viitehintajärjestelmän käyttöönoton tavoitteena valtiolla oli hillitä lääkekorvausmenojen kasvua ja edistää edullisempien vaihtoehtoisten lääkkeiden käyttöä. Järjestelmällä arvioitiin saavutettavan vuosittain noin 85
miljoonan kokonaissäästö, josta valtion suora säästöosuus olisi noin 26 miljoonaa vuodessa (HE 100/2008).
Osa yrityksistä oli sitä mieltä, että Suomea pidetään kansainvälisen lääketeollisuuden piirissä jopa innovaatiovihamielisenä valtiona. Syynä mainittiin em. viitehintajärjestelmän toteuttamistapa ja lääkekorvausjärjestelmän toistuvat tukkuhintojen leikkaukset sekä yritysnäkemyksen mukaan
lääkeinnovaatioiden korvattavuuksien hylkäämiset.
Osassa yrityksiä muutoksen toteuttamistapa ja markkinoiden muut hankaluudet merkitsivät toiminnan supistumista ja henkilöstövähennyksiä. Päätösvaltaa siirtyi suomalaisesta tytäryhtiöistä esimerkiksi pohjoismaiselle
organisaatiolle. Näiden yritysten näkemyksen mukaan Suomen asema globaalien lääketeollisuusyritysten investointien saajana heikkeni tämän vuoksi.

Yrityksille yllätykselliset
ja epämieluisat päätökset
voivat heikentää Suomen
asemaa investointikohteena ja
mainetta innovaatiovaltiona

Ohjelmistoteollisuus
Ohjelmistoteollisuuden yritysten mukaan valtion nykyistä pitkäjänteisempi ja ennakoitavampi toiminta olisi yrityksille positiivinen signaali siitä, että
niiden kannattaa pitkäjänteisesti investoida ja kehittää tuotteita Suomessa.
Konkreettisina ongelmina mainittiin esimerkiksi se, että ei ole selkeitä
linjauksia siitä, mitä vaatimuksia eri viranomaiset asettavat palkkahallinnon
tietojärjestelmille. Lisäksi uusien säännösten voimaantuloaika on toisinaan
ollut liian lyhyt. Ohjelmistoyritysten on ennätettävä tehdä tarvittavat muutokset asiakasyritystensä ohjelmistoihin ja tietojärjestelmiin hyvissä ajoin.
Vähittäiskauppa
Vähittäiskaupan näkemykset aukioloaikojen vapauttamisesta eriytyivät. Päivittäistavarakauppa piti pääosin aukioloaikojen vapauttamista tärkeänä ja
liiketoimintaympäristöön positiivisesti vaikuttavana tekijänä.
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Erikoistavarakaupasta osa piti aukiolojen vapauttamista haitallisena erityisesti pienten yritysten ja isoihin ketjuihin kuulumattomien kauppojen
kannalta. Yritysnäkemyksen mukaan erikoistavarakaupoissa, jossa kilpaillaan ammattitaitoisella palvelulla, kustannukset lisääntyvät suhteettomasti lisämyyntiin verrattuna. Vaikka normien purkamista pidettiin tarpeellisena, samalla korostettiin, ettei normien purkamista tai lieventämistä saa
pitää itseisarvona.

Jokainen laki on hyvä tai huono
vain suhteessa lain päämääriin,
eikä normien purkamista
tulisi pitää itseisarvona

2.3 Päätöksissä tulisi huomioida sekä
yksittäinen yritys että koko toimiala
Päätöksissä olisi tunnistettava myös yritysekosysteemin tai klusterin
kautta leviävät vaikutukset
Alla on esitetty yritysten näkemyksistä koottu, yksinkertaistettu malli yritykseen kohdistuvien vaikutusten huomioon ottamisesta valtionhallinnon
päätöksenteossa.

Tunnista nykytilanne ja arvioi tuleva
––
––
––
––
––

––

Tunnista, mikä on nykyinen ongelma tai tulevaisuuden haaste,
johon valtion toimin tai päätöksin halutaan vastata.
Tunnista yritysmaailman klusteri tai liiketoimintaekosysteemi
tai muu relevantti yritysjoukko, johon päätös suoraan vaikuttaa.
Tunnista joukkoon kuuluvien yrityksien ja muiden organisaatioiden yhteydet ja riippuvuussuhteet sekä välilliset vaikutukset.
Yritä löytää suunnannäyttäjäksi (kansallisista vahvuuksista) yhteinen visio, jonka yritykset ja valtionhallinto voivat jakaa.
Ota huomioon, että kukin yritys toimii itsenäisesti omista lähtökohdistaan ja kohtaa päätöksen seuraukset omassa liiketoiminnassaan.
Yritä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa tunnistaa ne mahdollisuudet ja uhat, jotka liittyvät päätökseen sekä valtionhallinnon että yrityksen näkökulmasta.

Yrityshaastatteluissa esiin tulleet toimialoittaiset näkemykset
Kaivostoiminta
Kaivostoiminnan yritysten mukaan valtion kokonaisnäkemyksen puute ja
arkailu kaivostoiminnan suhteen vaikeuttavat koko kaivosteollisuuden klusterin toimintaa. Monet suomalaiset teollisuuden suuret vientiyritykset ovat
kytköksissä kaivostoiminnan koneiden ja laitteiden valmistukseen ja kehitykseen. Myös korkeakoulut ovat mukana kehittämässä kaivosalaa ja tuottavat osaamista, jonka avulla voidaan viedä koko alaa ja klusteria eteenpäin.
Yritysnäkemyksen mukaan teknisten korkeakoulujen tutkimuksella ja innovaatioilla on suuri potentiaali koko kaivosteollisuuden klusterin kehittymisen kannalta.
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Päätöksen perustaksi tarvitaan
ajantasainen tilannekuva
mutta myös tulevaisuuteen
suuntaavaa arviointitietoa

”Australian kaivoksilla sikäläiset eivät meinanneet millään uskoa, kuinka monet heidän käyttämistään koneista ovat suomalaisia.”
– ote yrityshaastattelusta

Yritysten näkemyksen mukaan valtion olisi suunnitellessaan ja päät
täessään yrityksen toimintaedellytyksiin vaikuttavista muutoksista yritettävä entistä paremmin hahmottaa tilanne sekä toimialan tai klusterin että
myös yksittäisen yrityksen näkökulmasta.
Yritysten näkemyksen mukaan viranomaiset ja poliitikot eivät aina tunnu ymmärtävän sitä, että investoinnit perustuvat hankekohtaisiin laskelmiin
eivätkä siihen, kuinka suuri tai kannattava yritys kokonaisuutena on. Globaalissa kaivostoiminnassa kyse on emoyhtiön tahtotilasta, eikä minkään
toimipaikan olemassaolo ole itsestäänselvyys.
Yritysten näkemyksen mukaan investointien edistämisessä on tärkeää,
että sekä yritys että valtionhallinto tunnistavat liiketoimintaan liittyvät mahdollisuudet ajoissa. Silloin myös valtion potentiaalinen hyöty yrityksen liiketoimintaa edistävästä investoinnista saadaan mahdollisimman nopeasti.
Investoinnin hidas käynnistyminen saattaa johtaa yrityksen liiketoimintamahdollisuuksien ja siten myös valtion verotulojen menetykseen.
Seuraavassa kuviossa on haastatellun kaivosyrityksen näkemys investointihankkeiden edellytysten ”isosta kuvasta”.

työvoiman saatavuus,
osaaminen ja työvoiman
kustannukset

raaka-aineen
saatavuus ja sen
maailmanmarkkinahinta

Investoinnit perustuvat
hankekohtaisiin laskelmiin eivätkä
siihen, kuinka suuri tai kannattava
yritys kokonaisuutena on

energian hinta, joka koostuu
varsinaisesta hinnasta ja
energiaverosta

logistiikkakustannukset,
jotka Suomen sijainnin
vuoksi ovat oleellisia

poliittinen vakaus ja
ennustettavuus

Kuvio 2: Kaivosyrityksen investointihankkeen edellytykset

Lääketeollisuus
Lääketeollisuuden yritysten mukaan Suomella on nyt hyvä terveysalan kasvustrategia, jota yritykset tukevat ja jonka eteen kannattaa tehdä töitä. Parantamisen varaa nähdään silti edelleen yritysten, yliopistojen ja viranomaisten muodostaman innovaatioekosysteemin yhtenäisyydessä. Yhteisen
näkemyksen ja päämäärän syntyminen sekä tehokkaan innovaatioekosysteemin muodostuminen sen ympärille voisi tehdä Suomesta entistä houkuttelevamman investointikohteen myös ulkomaisten yritysten näkökulmasta.

Suomella on hyvä terveysalan
kasvustrategia, mutta
yhteistyötä tarvitaan lisää
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Yritysten näkemyksen mukaan tarvitaan päättäväisyyttä tehdä Suomesta maailman lääkealan kärkimaa. Edellytykset tälle ovat hyvät. Suomen yliopistoissa on runsaasti lääkealan tutkimukseen vaadittavaa huippuosaamista, minkä lisäksi viranomaisten keräämät tietorekisterit luovat otolliset
olosuhteet tuloksekkaalle lääketutkimukselle.
Yritysten mielestä Suomessa on ongelmana, ettei edellä kuvattua potentiaalia saada hyödynnettyä täysimääräisesti. Yliopistot, yritykset ja viranomaiset työskentelevät pääasiassa omissa segmenteissään, eikä eri tahojen
välistä työtä ole koordinoitu tarpeeksi.
Yritysten kokemuksen mukaan yliopistojen ja yritysten väliseen yhteistyöhön panostetaan monessa muussa maassa paljon Suomea enemmän.
Ohjelmistoteollisuus
Ohjelmistoteollisuuden yritysten mukaan Suomen ICT-alan tilannetta kuvaa tätä nykyä hajaantuneisuus eivätkä alan toimintaa ohjaa yhteiset näkemykset tai suuntaviivat.
Nokian menestyksen vuosina Suomen ICT-ala keskittyi vahvasti viestintätekniikan vaatimaan osaamiseen ja kehittyi siinä johtavaan asemaan
maailman mittakaavassa. Silloin koko ICT-alan klusteri oli mukana viemässä alaa valittuun suuntaan. Nykyään vastaavaa tilannetta ei ole ja Suomen
ICT-klusterilta puuttuu selkeä näkemys omista kansallisista vahvuuksista.
Yritysnäkemyksen mukaan toimialan itsensä pitäisi olla ja pitäisi antaa
olla suunnannäyttäjänä, sillä valtiollisten toimijoiden mahdollisuudet ja kyky sanella suuntaviivoja alan yrityksille ja muille klusteriin kuuluville toimijoille on hyvin rajallinen. Julkishallinnon tulisi kuitenkin entistä enemmän
tukea kansallisten vahvuusalueiden muodostumista esimerkiksi julkishallinnon järjestelmiä kehittämällä.
Yritysten näkemysten mukaan toimialan infrastruktuurissa on otettava
huomioon niin sanottu kahdennettu infrastruktuuri, joka muun muassa parantaa tietoliikenneyhteyksien huoltovarmuutta.
Vuoden 2016 alussa rakennettu vedenalainen valokuitukaapeli Helsingistä Saksaan paikkasi yhden tietoliikennekaapelin varassa ollutta haavoittuvaa yhteyttä ja oli ohjelmistoteollisuudelle tärkeä valtion tekemä investointi,
joka parantaa yritysten toimintaedellytyksiä ja edistää niiden investointeja.
Yritysten näkemysten mukaan on tärkeää erottaa keskustelussa ja päätöksenteossa, mitkä ovat kehittyneiden länsimaiden yleiset haasteet ja mitkä
ovat Suomen erityiset haasteet. Globalisaatio on toimialalla näkynyt siten,
että halvemman kustannustason maat väistämättä ottavat markkinaosuutta vähemmän vaativissa standardituotteissa.

2.4 Valtion tulisi vaalia kokeilukulttuuria,
omaleimaisuutta ja tilaisuuksiin
tarttumista
Lääketeollisuuden yrityshaastatteluissa esiin tulleet näkemykset
Yritysten mukaan olisi hyvä, jos kulttuuriin ja katukuvaan voitaisiin luoda
omaleimaisuutta. Esimerkkinä tästä mainittiin Ravintolapäivä, jota pidet-
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Ohjelmistoteollisuuden itsensä
pitäisi olla ja sen pitäisi antaa
olla suunnannäyttäjä

Uusi vedenalainen valokuitukaapeli
oli ohjelmistoteollisuudelle
tärkeä valtion investointi
yritysten toimintaedellytyksiin

tiin oikeana kokeilukulttuurina: uusia innovatiivisia asioita saa vapaasti testata ilman pelkoa sanktioista tai rikkomuksista.

”Suomessa tarvitaan enemmän vuoropuhelua ja kompromisseja kuin
kieltämistä.”
– ote yrityshaastattelusta

Yritysnäkemyksen mukaan Suomesta voisi tehdä avoimen datan esimerkkimaan. Julkinen sektori voisi omaksua aktiivisen hackathon-kulttuurin ja
kehittää palvelujaan yhdessä innovaatioekosysteemin kanssa.
Hackathon on tapahtuma, jossa joukko ihmisiä kokoontuu ennalta määrätyksi ajaksi työstämään uusia ratkaisuja annettuihin haasteisiin. Esimerkiksi eri alojen osaajat kohtaavat toisensa muodostaakseen tiimin, jonka
tarkoituksena on tuottaa uusia palveluinnovaatioita. Kaikki valtion organisaatiot voisivat jatkuvasti etsiä mahdollisuuksia tehdä joustavasti yhteistyötä yhteisön kanssa ja ottaa nokkelampia ratkaisuja saman tien käyttöön.
Pelkkä hackathon ei riitä, vaan hyvät ratkaisut pitää myös ottaa käyttöön
nopeasti ja tarvittaessa niitä pitää edelleen kehittää. Esimerkkinä mainittiin
Helsingissä käytössä ollut Kutsuplus-palvelu. Maailmalla mainetta saanut
palvelu lopetettiin sen sijaan, että siitä olisi esim. yhteisön kanssa yhdessä
kehitetty open source -vastaus Uberille. Yritysnäkemyksen mukaan palvelu ei kaatunut siihen, ettei sille olisi ollut kysyntää, vaan siihen, ettei käyttäjäkokemus vastannut aivan nykyajan vaatimuksia. Koko startup-yhteisön
olisi voinut valjastaa kehittämään sitä yhdessä.
Yritysnäkemyksen mukaan Suomessa on laadukkaat potilastietovarannot, joiden käyttäminen Big Dataan, keinoälyn kehittämiseen tai kliinisiin
tutkimuksiin olisi äärimmäisen houkuttelevaa. Näiden avaaminen liiketoiminnalle anonymisoituna on ollut vuosien hanke, mutta se ei ole vieläkään
selkeästi mahdollista. Tietovarantojen avaaminen paloina ei ole yritysten
näkökulmasta niin kiinnostavaa kuin yhdistetty kokonaisuus.

Suomesta voisi tehdä avoimen
datan esimerkkimaan

”Tämäntyyppisissä mahdollisuuksissa pitäisi olla enemmän nopeutta,
ketteryyttä ja tahtoa toteuttaa ja tuoda Suomi maailman ykköseksi.”
– ote yrityshaastattelusta

Yritysnäkemyksen mukaan yrityksiä kannattaisi ottaa aktiivisemmin mukaan toteuttamaan tämäntyyppisiä hankkeita riittävän nopeasti ja tuomaan
niihin näkemystä. Yritykset kaipaavat myös julkishallinnolta rohkeutta tarttua mahdollisuuksiin, kun niitä on.

Yritykset peräänkuuluttavat
myös julkishallinnolta rohkeutta
tarttua mahdollisuuksiin
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3

Miten koulutusta ja tutkimusta voisi
kehittää?

Korkeatasoisen opetuksen tärkeydestä vallitsi suurin yksimielisyys kaikkien
haastatteluissa mukana olleiden toimialojen yrityksissä.
Kaivosteollisuuden yrityksille merkittävää on oppilaitoksen fyysinen
sijainti siten, että kaivoksen lähitienoilla on tarjolla kaivosalan ammattikoulutusta.
Lääketeollisuuden haastatteluissa Suomen vahvuutena nähtiin jatkuvat investoinnit koulutukseen ja innovaatioita tukeva politiikka, mutta korostettiin erityisesti korkeatasoisen tutkimusympäristön merkitystä lääketeollisuuden investointien houkuttelussa Suomeen.
Ohjelmistoteollisuuden yritysten näkemyksen mukaan Suomen pitää
olla ICT-koulutuksessa maailman parhaita, mihin ei päästä, jos esimerkiksi koodauksen opiskelu aloitetaan vasta yliopistossa. Yritysten näkemyksen
mukaan tietotekniikan opiskelua olisi tehostettava kaikilla koulutustasoilla.
Vähittäiskaupan yritysten mukaan työvoiman koulutuksessa on varauduttava laman jälkeiseen nousukauteen, vaikka lama on väliaikaisesti hoitanut työvoiman saatavuusongelman.

Korkeatasoisen opetuksen
tärkeydestä vallitsi suurin
yksimielisyys yrityshaastatteluissa

3.1 Kaivostoiminta: Alan koulutusta tulisi
tarjota lähiseudulla
Kaivosteollisuuden yritysten mukaan on vaikeaa saada ammattitaitoisia ihmisiä työskentelemään pohjoisimpaan Suomeen. Pohjois-Suomi ei ole kovin houkutteleva edes suomalaisille, saati ulkomaalaisille kaivostoiminnan
asiantuntijoille. Tärkeänä pidettiin sitä, että kaivosten lähitienoilla on tarjolla kaivosalan ammattikoulusta. Tällöin seudulla jo asuvilla on mahdollisuus kouluttautua kaivosalalle.

3.2 Lääketeollisuus: Suomen ainutlaatuisia
kilpailuetuja tutkimuksessa tulisi
hyödyntää
Lääketeollisuuden yritysten haastatteluissa nousi keskeisesti esiin Suomen
kilpailuetujen hyödyntäminen tutkimuksessa ja sitä kautta liiketoiminnassa. Suomen yliopistoissa katsottiin olevan tutkimukseen vaadittavaa huippuosaamista ja Suomessa olevan erinomaiset edellytykset mm. suomalaisiin rekistereihin nojaavaan lääketutkimukseen.

Lääketeollisuudelle Suomi
ei ole houkutteleva maa
lääkkeiden myynnin vaan
niiden kehittämisen kannalta
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Kiteytys lääkeyritysten toiveista Suomen kilpailuedun kehittämiseksi:

––

––
––
––
––
––
––

––
––

Suomen terveydenhuollon kattavien terveystietojen hyödyntämismahdollisuus ns. rekistereihin nojaavaan lääketutkimukseen
(real world – tutkimus).
Kelan rekistereiden hyödyntämismahdollisuus.
Yhteisen, koko Suomen, biopankin perustaminen.
Yliopistojen ja yliopistosairaaloiden välinen laajempi yhteistyö.
Tutkimusrahoituksen kehittäminen yhteistyöhön kannustavaksi.
Yliopistojen profiloituminen ja fokusoituminen; esim. syöpätutkimus, diabetestutkimus, neurotutkimus.
Ministeriöiden välisen yhteistyön lisääminen, jotta edistettäisiin sekä lääketutkimusta että lääketeollisuutta kumpaakin hyödyttäen.
Innovaatioiden kaupallistamisen tehostaminen ottamalla mukaan kaupallisia toimijoita.
Julkisen sairaanhoidon (yliopistolliset keskussairaalat) yhteistyön lisääminen lääketeollisuuden kanssa.

Eri tahojen välistä yhteistyötä kaivataan lisää
Yritysten ja ministeriöiden välinen yhteistyö on parantunut, mutta ministeriöiden
välinen keskustelu on liian lokeroitunutta
Yritysten näkemyksen mukaan ministeriöt eivät aina ymmärrä riittävästi
toistensa näkökantoja ja ministeriöiden välinen keskustelu ja päätöksenteko on liian lokeroitunutta. Ministeriöiden (STM, TEM, OKM) välistä yhteistyötä tulisi lisätä, jotta voidaan samaan aikaan edistää sekä lääketutkimusta
että lääketeollisuutta. Toisaalta katsottiin, että yritysten yhteistyö TEM:n
kanssa on entisestään parantunut ja myös yhteistyö STM:n kanssa on hyvää.
Suomi näyttäytyy yrityksille houkuttelevana tutkimukseen liittyvän potentiaalin
vuoksi
Koska lääketeollisuuden kilpailu on globaalia, maiden kustannusrakenne
on olennainen tekijä investointimaata harkittaessa. Yritysten näkemysten
mukaan Suomessa on hyvää osaamista, mutta toimialan kustannustaso on
moniin muihin maihin verrattuna korkea. Osaamistasojen erot ovat myös
vähentyneet eri maiden välillä, jolloin Suomi on vaarassa menettää kilpailuetuaan. Suomen yliopistoissa on kuitenkin runsaasti lääkealan tutkimukseen vaadittavaa huippuosaamista.
Suomen houkuttelevuus investointikohteena ei perustu kustannus- tai
hintatasoon eikä myynnin lisääntymiseen. Suomi on pieni kotimarkkina, joten investoinneilla Suomeen ei ole suoraa tai merkittävää positiivista vaikutusta maakohtaiseen myyntiin kuten monessa muussa maassa. Suomi näyttäytyy yrityksille houkuttelevana tutkimukseen liittyvän potentiaalin vuoksi.
Globaaleilla markkinoilla pienenkin markkinaosuuden saaminen tarkoittaa
suurta myyntivolyymia, ja uusien lääkkeiden kehittämisessä piilee valtavat
mahdollisuudet yritysten näkökulmasta. Hyviä tuloksia aikaansaavan tutkimusympäristön potentiaali houkutella investointeja on suuri.
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Lääketeollisuudessa Suomen
vahvuutena nähdään jatkuvat
investoinnit koulutukseen ja
innovaatioita tukeva politiikka

Terveystiedon rekistereillä on merkittävä potentiaali tutkimuksessa
Kaikkien haastateltujen lääkealan yritysten mukaan Suomessa on eräitä lääketeollisuuden investointeja ja alan tutkimustoimintaa tukevia, maailmankin mittakaavassa lähes ainutlaatuisia tekijöitä. Suomessa elää verrattain
homogeeninen väestö, mikä antaa mahdollisuuden tutkia lääkkeiden vaikutuksia tutkittavien geneettisen variaation heikentämättä johtopäätöksien
luotettavuutta. Lisäksi Suomen terveydenhuollossa on mittavat tietorekisterit, jotka sisältävät vuosikymmenten ajalta kerättyä väestön terveystietoa.
Yritysnäkemyksen mukaan kattavat tietovarannot väestön terveyteen
liittyvistä seikoista luovat suuren potentiaalin lääkealan tutkimukselle Suomessa, sillä tietovarantojen tuomaa potentiaalia olisi vielä paljon hyödynnettävänä. Rekistereihin nojaava lääketutkimus (real world -tutkimus) on
yhä tärkeämpää, koska se on edullista ja sen avulla voidaan osoittaa lääkkeiden ja hoitojen vaikuttavuus. Yritysnäkemyksen mukaan rekistereitä ei
saa nyt käyttää riittävästi lääketutkimukseen. Erityisesti Kelan rekistereitä
pitäisi pystyä hyödyntämään paremmin.

Suomessa on lääketeollisuuden
investointeja ja alan
tutkimustoimintaa tukevia
ainutlaatuisia tekijöitä

Suomalaisten biopankkien yhteistyötä kaivataan
Yritysten näkemysten mukaan yhteistyö biopankkien kanssa ei vielä toimi
sujuvasti. Eri kaupunkien biopankit ovat erillisiä toimijoita. Yritysnäkemyksen mukaan tarvittaisiin yhteinen biopankki, ”Biobank of Finland”, jollainen
esimerkiksi Tanskassa perustettiin viisi vuotta sitten. Jos suomalaisten biopankkien yhteistyö alkaa, siitä voi tulla merkittävä etu Suomen lääketutkimukselle, koska se nopeuttaa lääketutkimusta. Yritysnäkemyksen mukaan
uuden lääkkeen kehittämisen hinta voisi jopa puolittua, mikä olisi lääkeyrityksille valtava kannuste investoida Suomeen.

Yritysten toiveena on
”Biobank of Finland”

Sekä yliopistojen välistä että yliopistojen ja yritysten välistä yhteistyötä olisi
lisättävä
Yritysten näkemysten mukaan yliopistot ja yliopistosairaalat eivät vielä
tee riittävästi yhteistyötä lääketutkimuksessa, kuten syöpätutkimuksessa.
Ne kilpailevat keskenään lääketeollisuuden tutkimusrahoituksesta. Tutkimuksen rahoitusta tulisi uudistaa siten, että se kannustaisi yhteistyöhön.
Yritysnäkemyksen mukaan yliopistojen tulisi myös profiloitua nykyistä paremmin. Esimerkiksi Helsingin yliopistosta voidaan ajatella, että se on
iso ja muut Suomen yliopistot ovat pieniä. Globaalin lääketeollisuuden näkökulmasta Helsingin yliopistokin on maailman mittakaavassa pieni, ja se
tarvitsee Suomen muut yliopistot mukaan.
Suomen pitäisi pystyä olemaan aivan maailman huippua joillakin tutkimusaloilla, jotta voisimme kilpailla investoinneista. Yritysnäkemyksen mukaan esimerkiksi syöpätutkimuksessa, diabetestutkimuksessa ja neurotutkimuksessa oltaisiin vielä parempia, jos tehtäisiin tietoisesti yhteistyötä.
Vaikka yritykset olivat tyytyväisiä mutkattomaan yhteistyöhön monien
suomalaisten sairaaloiden kanssa, niiden näkemyksen mukaan Suomessa
menetetään edelleen mahdollisuuksia, koska osa julkisesta sairaanhoidosta on jäykähköä tekemään yhteistyötä lääketeollisuuden kanssa. Suomi voisi pienenä ja ketteränä maana olla edelläkävijä, mutta esimerkiksi Ruotsissa
vaikuttaa olevan paljon enemmän konkreettisia terveydenhuollon ja lääketeollisuuden yhteistyöprojekteja, joilla kehitetään hoitoa kustannustehokkaammaksi ja tuloksiltaan paremmaksi.

Yliopistoyhteistyötä tarvitaan,
koska maailman mittakaavassa
Helsingin yliopistokin on pieni
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Innovaatioiden kaupallistamista yliopistoista olisi tehostettava
Yritysten näkemyksen mukaan ongelmana on, että Suomessa ei riittävästi osata tai voida muuttaa korkeatasoista lääketutkimusta liikevoitoksi. Yliopistoissa ja tutkimuslaitoksissa tehtyjen innovaatioiden kaupallistamista
pitäisi tehostaa ottamalla mukaan kaupallisia toimijoita. Yritysnäkemyksen
mukaan Suomen innovaatioiden kaupallistaminen yliopistoista (tech transfer) on vähäistä suhteessa kilpailijamaihin.

”Sen sijaan, että maksimoidaan esimerkiksi patenttien arvo, pitäisi
maksimoida tulevan liiketoiminnan tulos. Kun keksinnöt kaupallistetaan menestyksekkäästi, saa julkinen sektori korvauksensa verotulojen muodossa.”
– ote yrityshaastattelusta

Kehittämisprojekteja
Sipilän hallituksen yhtenä kärkihankkeena on korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyön vahvistaminen tutkimustulosten hyödyntämiseksi ja
kaupallistamiseksi. Tämän kärkihankkeen toteuttamiseen on kohdennettu Tekesille 59 miljoonaa euroa ja Suomen Akatemialle 30 miljoonaa euroa vuosille 2016–2018.
Työ- ja elinkeinoministeriö, Helsingin yliopisto ja Tampereen yliopisto
käynnistävät vuoden 2017 alussa yhdessä SPARK Finland -kehitysohjelman,
jonka tavoitteena on parantaa terveysalan tutkijoiden ja tutkimuslähtöisten
yritysten kaupallistamisvalmiuksia ja rakentaa Suomeen kansainvälisesti
kilpailukykyistä, kasvavaa liiketoimintaa. Ohjelman tavoitteena on vauhdittaa 10–15:n terveysalan tutkimuslähtöisen yrityksen kasvua ja kansainvälistymistä.10

3.3 Ohjelmistoteollisuus: Tarjolla tulisi olla
kompakteja tapoja kouluttautua
Toimialan vahvana pysyminen edellyttää korkeatasoista koulutusta
Ohjelmistoteollisuus on globaalia toimintaa, ja ohjelmistoteollisuuden yritykset punnitsevat tarkkaan, mihin eri maihin investoidaan ja missä kehitetään tuotteita. Yritykset harkitsevat, mitä toimintoja kannattaa pitää korkean
kustannustason maissa, kuten Suomessa. Esimerkiksi peruskoodaaminen
on helposti siirrettävissä Suomesta ulkomaille. Yritykset arvioivat, mitä kannattaa ulkoistaa EU-lokaationa Puolaan tai Tšekkiin ja mitä globaalina ulkoistamisena Intiaan tai Kiinaan.
Tarkastusviraston näkemyksen mukaan toimialan pysyminen Suomessa vahvana edellyttää korkeatasoista koulutusta.
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Ohjelmistoalan koulutustarpeissa
korostuu ajantasainen
ja tiivis koulutus

Tiivistelmä ohjelmistoteollisuuden yrityshaastatteluissa esiin tulleista
tarpeista ja keinoista koulutuksen kehittämiseksi:

––

––

––
––
––
––
––

Koulutuksen laatua ja arvostusta olisi lisättävä sekä oppimista aikaistettava jopa niin, että päiväkodeissa voidaan harjoitella
yksinkertaisia ohjelmointitekniikoita.
Tutkintojen määrää painottavasta rahoitusmallista olisi siirryttävä kohti tutkintojen sisältöä (työmarkkinoiden vaatimukset) ja
laatua (osaaminen) painottavaan malliin.
Ohjelmointialan koulutuksen painopistettä tulisi muuttaa soveltavampaan suuntaa.
Uusinta uutta olisi pystyttävä tarjoamaan sekä ensimmäistä tutkintoaan suorittaville että jo töissä pitempään olleille.
Valtion ei pitäisi lähteä vain yhdelle toimijalle räätälöityyn koulutukseen.
Työssä oppimista täydentää ajantasainen työn ohessa tapahtuva täydennyskoulutus.
Kehitetään lyhyttutkintoja ja kompaktia täsmäkoulutusta.

Yritykset arvioivat tarkkaan, mitä
toimintoja kannattaa pitää korkean
kustannustason Suomessa

Ohjelmistoteollisuuden yrityshaastatteluissa esiin tulleet näkemykset
Opiskelun tasoa on nostettava kautta linjan
Ohjelmistoteollisuuden yritysten mukaan kilpailussa Suomeen sijoittuvista investoinneista menestymisen edellytyksenä on korkeatasoisen yliopisto-opetuksen kehittäminen. Pelkkä ICT-alan koulutuksen lisääminen ei riitä, vaan koulutuksen laatua ja arvostusta olisi lisättävä.
Yritysnäkemyksen mukaan Suomen pitää olla ICT-koulutuksessa maailman parhaita maita, mihin ei päästä, jos esimerkiksi koodauksen opiskelu
aloitetaan vasta yliopistossa. Maailmalla on esimerkkejä siitä, että jo päiväkodeissa harjoitellaan yksinkertaisia ohjelmointitekniikoita. Pärjätäkseen
Suomen olisi tehtävä koulutuksellinen uudelleensuuntaus, jossa nostetaan
tietotekniikan opiskelun tasoa kautta linjan.

Jo päiväkodeissa voisi
harjoitella yksinkertaisia
ohjelmointitekniikoita

Yliopistojen kannustin- ja rahoitusmallia on kehitettävä
Yritysnäkemyksen mukaan yksi tärkeimmistä tekijöistä kansallisten vahvuusalueiden muodostumisen taustalla on koulutusjärjestelmä ja siihen
sisältyvä kannustinjärjestelmä. Nykyään yliopistojen rahoitusmalli palkitsee korkeakouluja suoritettujen tutkintojen määrän perusteella. Rahoitusmalli ei kerro mitään suoritettujen tutkintojen laatutekijöistä eikä kannusta korkeakouluja kehittämään tutkintojen sisältöä kohti työmarkkinoiden
ajankohtaisia vaatimuksia tai kehittämään osaamista, joka olisi juuri Suomen ICT-alalle ominainen vahvuus.
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On säilytettävä Suomen vahvuudet
Yritysnäkemyksen mukaan keskusteluissa ja toimenpiteissä on oleellista
ottaa huomioon myös Suomen säilytettävät vahvuudet.

”Nykyisiä, vaalimisen arvoisia vahvuuksiamme ovat mm. korkeatasoinen opetus, korkeatasoinen ja suurta lisäarvoa tuottava bisnes- ja teknologiakonsultointi, syvällinen ohjelmistoymmärrys sekä korkean tason arkkitehtuuri ja uusien softateknologioiden osaaminen.”
– ote yrityshaastattelusta

Ohjelmointialalla soveltava koulutus lisäisi mahdollisuuksia luoda uusia
innovaatioita
Yritysten näkemyksen mukaan ohjelmointialan koulutusta tulisi lisätä ja
painopisteitä muuttaa. Ohjelmointialan opiskelijoiden määrä on viime vuosina laskenut ja taso heikentynyt muun muassa siksi, että Nokian huonot
ajat ovat vähentäneet alan houkuttelevuutta opiskelijoiden silmissä. Yritys
näkemyksen mukaan aikaisemmin koulutuksen sisältöjä suunnattiin paljon
Nokian tarpeisiin. Tälle osaamiselle ei ole enää kysyntää yhtä paljon, mikä
on ainakin välikauden ongelma.
Yritysnäkemyksen mukaan ohjelmointialan koulutuksen tulisi olla enemmän soveltavaa ja toimialarajat ylittävää. Koulutus on liian teoreettista ja
keskittyy liiaksi ohjelmointiin liittyvien teknisten näkökohtien opiskeluun.
Perustoimintojen soveltamista ei opeteta riittävästi. Soveltava koulutus lisäisi mahdollisuuksia luoda uusia innovaatioita. Soveltavien erityisalojen
koulutus voitaisiin toteuttaa yhteistyössä yritysten ja oppilaitosten kanssa.
Mahdollisia soveltavia aloja voisivat olla esimerkiksi pankkitoimiala, tietoturva-ala sekä palkkahallinnon lainsäädäntö ja järjestelmät.
Opiskelussa on tarjottava uusinta uutta
Yritysten näkemyksen mukaan opiskelussa on pystyttävä tarjoamaan uusinta uutta niin työntekijöille kuin ensimmäistä tutkintoaan opiskelevillekin. Haasteena pidettiin sitä, millä tavalla koko työiän kestävä oppiminen
pystytään toteuttamaan alalla, jolla viiden vuoden välein voi joutua opettelemaan uudelleen perustavanlaatuisia asioita. Ohjelmistoteollisuudessa ihmiset voivat nopeasti pudota kehityksen kelkasta. Samanaikaisesti voi olla
pula tietyntyyppisestä uudesta osaamisesta ja ylitarjontaa toisentyyppisestä, vanhempien menetelmien ja tapojen osaajista.
Esimerkiksi Symbianin teknologiaan pantiin paljon koulutuspanostuksia ja sitten huomattiin, että se ei ole enää kaupallisesti kestävä. Lopputuotekysyntä ja työntekijöiden kysyntä romahtivat. Tuli ylitarjontaa ihmisistä,
jotka olivat käytännössä opiskelleet yhden yrityksen käyttämää teknologiaa.
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Vahvuuksiamme ovat
korkeatasoinen opetus ja
osaaminen, jotka tukevat
toisiaan ja riippuvat toisistaan

Valtion ei pidä lähteä mukaan vain yhdelle toimijalle räätälöityyn koulutukseen
Yritysten näkemyksen mukaan valtion ei pitäisi lähteä mukaan vain yhdelle toimijalle räätälöityyn koulutukseen. Yrityksillä voisi olla yliopistojen
kanssa yhteisohjelmia, joissa kukaan yksittäinen toimija ei pystyisi määrittelemään teknologioita. Yhdessä arvioitaisiin, että esimerkiksi tietynlaiset
verkkoratkaisut tulevat olemaan tulevaisuuden suunta, ei vain yhdelle yritykselle vaan monille yrityksille. Ihmisillä, jotka osallistuisivat tähän koulutukseen, olisi kompetenssia mennä töihin moniin yrityksiin.

Julkisrahoitteisen koulutuksen
tulee pätevöittää työskentelemään
monissa eri yrityksissä

”Monesti kysytään, miksemme kouluta sitä väkeä, jota joudumme irti
sanomaan, kun kerran samaan aikaan haemme uutta väkeä. Kuilu on
kerta kaikkiaan liian iso. Siinä ajassa, kun tarvittaisiin uutta väkeä ja
osaamista, niin nykyiset eivät ehdi tai pysty kouluttautumaan.”
– ote yrityshaastattelusta

Yritysten näkemyksen mukaan teknologiateollisuuden työelämä muuttuu ja osa ihmisistä haluaa pyörittää omaa firmaa tai olla eksperttirooleissa,
joissa he eivät halua olla vain yhden yrityksen palkkalistoilla. He haluavat
olla oman työnsä mestareita ja kouluttautua ja tehdä töitä uusimmilla työkaluilla. Korporaatiolähestymistapa ei puhuttele tämän tyyppisiä ihmisiä.
He eivät halua tulla yhtiön palkkalistoille seuraavaksi viideksi vuodeksi eikä heille riitä lupaus, että yritys järjestää koulutusta tarvittaessa.
Koulutus antaa perustaidot, mutta tärkeä osa oppimista tapahtuu työssä ja sen
ohessa
Yritysten näkemysten mukaan koulutus antaa perustaidot, mutta tärkeä osa
oppimista tapahtuu työssä ja sen ohessa. Esimerkiksi ohjelmistoinsinööri
joutuu opiskelemaan työn ohessa uuden teknologian ja sen mukaisen uuden tavan tehdä töitä. Tällöin tarvitaan täydennyskoulutusta, jolla pysyy
ajassa mukana ja joka on riittävän lyhyttä täsmäkoulutusta, mutta jatkuvaa.
Yritysten näkemysten mukaan tarvitaan tulevaisuuden malli, jossa on perinteisemmän koulutuksen rinnalla kompaktimpia mekanismeja kouluttautua. Tarvitaan lyhyttutkintoja ja tiivimpiä tapoja kouluttautua.

Ohjelmistoalalla tarvitaan
kompakteja kouluttautumistapoja
ja lyhyttutkintoja

Rahoitusmallien kehittäminen
Yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahoitusmallit uudistettiin keväällä 2016 tavoitteena vahvistaa toiminnan laatua. Opetus- ja kulttuuriministeriön asettama työryhmä on antanut maaliskuussa 2017 ehdotuksen, jossa
työllistymisen rahoitustekijät yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen rahoitusmalleissa korvattaisiin uusilla, laadullista työllistymistä mittaavilla
kriteereillä. Laadullisen työllistymisen kriteerin mukaan ottamisen tavoitteena on lisätä koulutuksen relevanssia työelämän kannalta ja siten edistää
korkeakoulutettujen työllistymistä.
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3.4 Vähittäiskauppa: Koulutuksessa tulisi
varautua laman jälkeiseen nousukauteen
Vähittäiskaupan yritysten mukaan työvoiman koulutuksessa on varauduttava laman jälkeiseen nousukauteen. Vaikka lama on väliaikaisesti hoitanut työvoiman saatavuusongelman, yritysten on silti koko ajan tehtävä työtä työnantajaimagonsa eteen.
Kaupan alalle on työllistynyt melko paljon maahanmuuttajia. Monet
heistä eivät alkuun voi tehdä myymälässä asiakaspalvelutehtäviä suomen
kielen puutteellisen taidon vuoksi, mutta heitä on työllistynyt esimerkiksi varastotöihin.
Yritysnäkemyksen mukaan yrityksillä itsellään on osaltaan vastuu ja tarve kouluttaa omaa henkilöstöään, mutta kaupan tehtävien monimutkais
tuessa ja uudistuessa on myös julkisen vallan järjestämä ammattikoulutus
entistä tärkeämpää osaavan työvoiman saamiseksi.
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Tarvitaan sekä julkista että kaupan
itsensä järjestämää koulutusta

4

Miten valtion rahoitusta ja muuta
resursointia voisi kehittää?

Tarkastushavaintojen mukaan useimmat yritykset suhtautuivat negatiivisemmin suoriin yritystukiin ja pitivät yleisten toimintaedellytysten parantamista ja ylläpitämistä parempana tapana edistää investointeja. Eri toimialoilla olevilla yrityksillä on kuitenkin erilaiset prioriteetit sen suhteen,
miten toimintaedellytyksiä pitäisi parantaa.
Kaivostoiminnassa tarpeet suuntautuvat infrastruktuurin parantamiseen.
Lääketeollisuus kaipaa julkishallinnolta parempaa arvovaltapalveluiden tarjontaa, valtion resurssien tiukempaa fokusointia ja aktiivisempaa
keskustelua julkisen hallinnon ja yritysten välillä muun muassa lainsäädäntöä muutettaessa.
Ohjelmistoteollisuus pitää tärkeänä, että valtion ja yritysten strategiset
tavoitteet olisivat näin pienessä maassa riittävän yhteneväiset. Valtion varojen käyttämisessä yritysten investointien edistämiseen olisi kriteerinä otettava huomioon toimiala- ja yrityskohtaiset mahdollisuudet nousta valtion
rahoituksen avulla kansainvälisesti parhaimpien joukkoon.
Vähittäiskauppa korostaa, että vientiä edistettäessä ei kotimarkkinoilla
toimivia, työvoimavaltaisia vähittäiskauppayrityksiä saa kuitenkaan jättää
huomiotta. Taantuman aikana, kun vienti ei vedä, kotimarkkinat (yksityinen
kulutus) voivat kannatella kansantaloutta ja vetää osaltaan taloutta kasvuun.

4.1 Kaivostoiminta: Valtion panostukset
logistiikkaan ovat tärkeitä
Kaivostoiminnan yrityshaastatteluissa esiin tulleet näkemykset
Kaivostoiminnan yritysten mukaan logistiikkakustannukset ovat hyvin merkittävä tekijä kaivostoiminnassa ylipäänsä ja Suomessa erityisesti Suomen
logistisesti huonon sijainnin vuoksi.
Yrityksen lähtökohtana logistiikassa on se, että toimipaikan sisäiset kuljetukset ovat yhtiön vastuulla. Toimipaikan rajojen ulkopuolelle ja eri toimipaikkojen välillä väyläinfrastruktuurin rakentamisen pitäisi olla valtion
vastuulla, koska esimerkiksi samaa rautatietä voidaan ja on järkevää käyttää muihinkin kuljetuksiin.
Kun valtio harkitsee omia infrastruktuuri-investointejaan ja niiden kustannusten jakamista valtion ja yritysten kesken, on yritysnäkemyksen mukaan tärkeää, että erotetaan olemassa olevan infrastruktuurin parannus
investointien kustannukset varsinaisten uusinvestointien kustannuksista.
Yritysten toiveet infrastruktuurin parantamisesta liittyvät usein jo olemassa olevaan liikenneväyläverkoston kehittämiseen ja parantamiseen, kuten
rautateiden sähköistykseen ja teiden ja siltojen kuntoon.
Yritysnäkemyksen mukaan yrityksen yhteiskuntavastuulla on yhä suurempi merkitys myös logistiikan ratkaisuissa.

”Siirtyminen junakuljetuksista autokuljetuksiin voi olla yrityksellemme
sosiaalisen hyväksyttävyyden kannalta ongelmallinen.”
– ote yrityshaastattelusta
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4.2 Lääketeollisuus: Valtion tulisi kuulla
yrityksiä, fokusoida resurssejaan ja tarjota
arvovaltapalveluita
Lääketeollisuudessa toivotaan valtionhallinnon käyvän aktiivisempaa keskustelua yritysten kanssa ja tarjoavan laajemmin arvovaltapalveluita. Arvovaltapalvelussa ministeri, ulkomaan edustuston päällikkö tai muu korkea
virkamies osallistuu yrityksen tilaisuuteen ”ovien avaamiseksi” erityisesti niissä maissa ja tilaisuuksissa, joissa valtion edustajan mukanaoloa tarvitaan yrityksen uskottavuuden ja näkyvyyden aikaansaamiseksi.
Tärkeänä pidetään sitä, että valtio entistä enemmän fokusoisi resurssien käyttöään.
Tiivistelmä lääkeyritysten ehdotuksista valtion resurssien parempaan
hyödyntämiseen ja kohdistamiseen:

––

––

––

––

––
––

Suomen pitää uskaltaa fokusoida ja yrittää löytää omat vahvuusalueensa. Pieni maa niukoilla resursseilla ei voi kehittää ja
tehdä kaikkea.
Valtion rahoittamiin hankkeisiin pitää ottaa mukaan kansain
välisiä toimijoita, yrityksiä. Tällä varmistetaan, että emme rahoita toimintaa, joka on vain olemassa olevan kansainvälisen osaamisen kansallistamista, vaan rahoitamme kansainvälisesti uutta
luovaa toimintaa.
Valtion olisi tuettava kriittisen massan omaavien yksityisten
startup-keskittymien syntymistä eikä luoda niin kanssa kilpailevia hankkeita.
Arvovaltapalveluita tarvitaan viennin edistämisen lisäksi Suomeen sijoittuvien ulkomaisten investointien edistämiseen. Ministerien olisi osallistuttava aktiivisemmin yritysvierailuihin; tarvitaan myös kohdistettuja, kahdenkeskisiä tapaamisia.
Viranomaisten pitäisi aktiivisesti kysyä yrityksiltä, mitä ne voisivat tehdä liiketoimintaympäristön kehittämiseksi.
Yrityksiä koskevissa lakimuutoksissa yritysten näkökantoja pitäisi kysyä tarpeeksi aikaisin lainvalmisteluprosessissa, ei vasta
kun hallituksen esitys on valmis.

Tarvitaan keskustelua yritysten
kanssa lakeja muutettaessa ja
valtion resursseja kohdistettaessa

Lääketeollisuuden yrityshaastatteluissa esiin tulleet näkemykset
Pienen maan on uskallettava keskittää resurssit omiin vahvuuksiinsa
Lääketeollisuuden yritysten mukaan Suomessa lääkealan innovaatioekosysteemin tulisi erottautua muiden maiden vastaavista. Suomi pienenä markkina-alueena ei voi menestyä kovassa kansainvälisessä kilpailussa kehittämällä samoja vahvuuksia kilpailijoiden kanssa. Sen sijaan Suomen pitää pienenä
maana uskaltaa fokusoida. Muuten erilaisten resursseista keskenään kilpailevien hankkeiden vaikuttavuus uhkaa jäädä vähäiseksi.
Yritysnäkemyksen mukaan Suomessa tarvitaan kriittisen massan omaavia startup-keskittymiä. Suomessa on yhä melko vähän riskipääomaa ja mo-
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Mahdollisuuksia erottautua
kilpailijamaista ovat mm.
biopankit ja digitaaliset
terveysalan järjestelmät

net startup-innovaatiot jäävät pieniksi, kun riskinottokykyä tai -halua ei ole
tarpeeksi. Julkisen vallan pitäisi tukea olemassa olevia yksityisiä keskittymiä kriittisen massan saavuttamiseksi sen sijaan, että luodaan niiden kanssa kilpailevia julkisia hankkeita.
Yritysnäkemyksen mukaan esimerkiksi Helsingissä on useita yksityisen
puolen perustamia startup-keskittymiä, joiden menestys on elintärkeää Suomen pienelle ja alkuvaiheessa olevalle startup-ekosysteemille. Yritysten kokemuksen mukaan julkisella puolella toteutetaan toisinaan tarpeettomasti
yksityisen sektorin kanssa kilpailevia hankkeita.
Rahoitettavilla hankkeilla on tähdättävä kansainvälisesti uutta luovaan konseptiin
tai tuotteeseen
Yritysten näkemyksen mukaan Suomen investointiympäristössä tutkimuksen ja kehityksen kannusteet ovat tärkeässä asemassa. Esimerkiksi Tekesin
rahoitustuki ja VTT:n osaamistuki ovat olleet merkittäviä maiden välisten
kustannuserojen tasaamisessa, ja Tekesin ja VTT:n rahoituksen vähentäminen on aiheuttanut huolta.
Yritysten mielestä olisi tärkeää, että valtion rahoittamiin hankkeisiin
saataisiin ja otettaisiin useammin mukaan kansainvälisiä toimijoita, yrityksiä. Täten varmistettaisiin, että ei rahoiteta maailmalla jo olemassa olevan
tuotteen tai kansainvälisen osaamisen kansallistamista ja tuomista Suomeen
vaan kansainvälisesti uutta luovaa konseptia tai tuotetta.
Kysyntä on tarjontaa suurempi valtion arvovaltapalveluissa
Yritysnäkemyksen mukaan arvovaltapalveluita tarvitaan viennin edistämisen lisäksi Suomeen sijoittuvien ulkomaisten investointien edistämiseen.

Valtion arvovaltapalvelujen
kysyntä on tarjontaa suurempi

”Jos yritys on maailman suurimpien yritysten joukossa, niin sen ylin
johto odottaa, että Suomen kokoisen valtion ylin johto on käytettävissä silloin kun dialogi avataan.”
– ote yrityshaastattelusta

Monet suuret kansainväliset yritykset katsovat, että jos Suomi haluaa
rakentaa yhteistyösuhdetta, Suomen pitää olla valmis tukemaan tätä arvovaltapalveluilla. Tämä korkean tason tuki auttaa substanssitoimijoita pääsemään yhteistyössä eteenpäin. Yritysnäkemyksen mukaan Suomessa on
tässä asiassa edistytty, mutta vielä on työtä tehtävänä.
Yritysnäkemyksen mukaan ulkomaisten investointien ja ulkomaisten
yhtiöiden tytäryhtiöiden investointien saaminen Suomeen edellyttäisi ministerien aktiivisempaa osallistumista suoriin yritysvierailuihin ulkomailla. Tarvitaan kohdistettuja, kahdenkeskisiä tapaamisia. Suuren delegaation
sijaan tai lisäksi tarvittaisiin kohdistetumpia tilaisuuksia kysynnän ja tarjonnan kohtaamiseksi ja win-win-tilanteiden aikaansaamiseksi: esimerkiksi suomalainen osaaminen ja ulkomaisen yrityksen tarpeet yritettäisiin saada kohtaamaan ministeritason tuella.
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Avataan ja ylläpidetään dialogia
Yrityskokemuksen mukaan Suomen poliittisten päättäjien ja elinkeinoelämän välistä keskustelua käydään pääasiassa ylimmällä liittotasolla, jossa ulkomaisten yritykset eivät useinkaan ole edustettuina. Tällöin kansainvälinen businessyhteisö on vailla ääntä Suomen kasvupolitiikan rakentamisessa.
Yritysnäkemyksen mukaan valtion ja kuntien pitäisi aktiivisemmin ja
suoraan kysyä, mitä ne voisivat tehdä yritysten hyväksi, jotta liiketoiminnan olosuhteet olisivat entistä paremmat. Viranomaisilta kaivataan entistä
aktiivisempaa otetta yritysten tarpeiden ymmärtämiseen ja jatkuvaan dialogiin. Toisaalta katsottiin, että kun dialogi on lopulta saatu käyntiin, avoimuus yhteistyöhön ja kanssakäymisen mutkattomuus ovat suomalaisen viranomaisen vahvuus.

4.3 Ohjelmistoteollisuus: Valtion resurssien
käytöllä tulisi edistää maailman huipulle
pääsemistä
Ohjelmistoteollisuuden yrityshaastatteluissa esiin tulleet näkemykset
Ohjelmistoteollisuuden yritysten mukaan koulutusjärjestelmän lisäksi myös
rahoituslähteiden ja muiden ICT-alan toimintaan kohdistuvien julkisten panostusten tulisi omalta osaltaan edistää alan suuntaviivojen kehittymistä ja
pyrkiä tukemaan sellaista alan osaamista, jonka avulla suomalainen ohjelmistoteollisuus saisi jalansijaa kansainvälisillä markkinoilla ja nousisi siten
alansa huipuksi maailmalla.
Yritysten näkemyksen mukaan on tärkeää, että valtion ja yritysten strategiset tavoitteet olisivat resursseiltaan näin pienessä maassa riittävän yhteneväiset.

”Suomessa täytyisi keskittyä varmistamaan, että tässä maassa on kompetenssia tehdä korkean lisäarvon palveluita, eikä yrittää väkisin suojella sellaisia työpaikkoja, jotka ´luonnollisesti´ olisivat jossain muualla.”
– ote yrityshaastattelusta

Vaikka valtion on oltava osaltaan luomassa hyviä yleisiä toimintaedellytyksiä kaikille yrityksille, yritysnäkemyksen mukaan valtion ei pidä antaa
tekohengitystä sellaisille aloille eikä yrityksille, jotka eivät liiketaloudellisesti enää tule omillaan toimeen.

”Tanskassa uudelleenkoulutus toimii hyvin ja sitä tuetaan paljon. Tämä on tärkeää, sillä aina jotkin toimialat kuihtuvat.”
– ote virkamiehen haastattelusta, Tanska
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Kunhan dialogi saadaan
käyntiin, on kanssakäyminen
mutkatonta ja yhteistyö avointa

Ohjelmistoteollisuuden yritysten mukaan valtion varojen käyttämisessä
yritysten investointien edistämiseen olisi kriteerinä otettava huomioon toimiala- ja yrityskohtaiset mahdollisuudet nousta valtion rahoituksen avulla
kansainvälisellä tasolla parhaimpien joukkoon.

4.4 Vähittäiskauppa: Valtion resurssien
kohdentamisessa tulisi huomioida
kotimarkkinayritykset
Vähittäiskaupan yrityshaastatteluissa esiin tulleet näkemykset
Vähittäiskaupan yritysten mukaan viennin edistäminen on tärkeää ja viennin kasvu ja talouden kasvu on tervetullutta myös kotimarkkinoilla toimivan kaupan kannalta. Vientiä edistettäessä ei kotimarkkinoilla toimivia yrityksiä saisi kuitenkaan jättää huomiotta. Taantuman aikana, kun vienti ei
vedä, kotimarkkinat voivat kannatella kansantaloutta ja auttaa osaltaan taloutta kasvuun. Yritysten mielestä myös kaupan alalla on mahdollisuuksia
yritysten kansainvälistymiseen ja esimerkiksi suomalaisilla elintarvikkeilla olisi potentiaalia nousta vientituotteiksi. Tässä voisi auttaa laatusertifikaattien luominen suomalaisille elintarvikkeille.
Yritysnäkemyksen mukaan palvelusektorin osuuden kasvu Suomen kansantaloudessa korostaa tarvetta huomioida entistä enemmän myös palvelualat ja niiden toimintaedellytykset kansallisessa elinkeinopolitiikassa.
Yrityshaastatteluissa kävi ilmi, että vähittäiskaupalle valtion tukien ja rahoituksen hakeminen kehittämishankkeisiin on huomattavasti vieraampaa
ja vähäisempää kuin esimerkiksi ICT-alalla. Tekes on kuitenkin rahoittanut
myös kaupan alan yrityksiä ja tukenut erityisesti kaupan palvelukonseptien,
palvelumuotoilun ja kestävän kehityksen kehittämistä. Suomalaisten kaupan alan yritysten heikkoutena tai vaikeutena kansainvälistymisessä on nähty toimivien ja kilpailukykyisten palvelukonseptien puute.

Laatusertifikaatit voisivat auttaa
suomalaisten elintarvikkeiden
nousua vientituotteiksi

Valtion tukirahoituksen hakeminen
kaupan kehittämishankkeisiin
on melko harvinaista
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5

Miten hankinta- ja verolainsäädäntöä
voisi kehittää?

Useiden toimialojen yrityshaastatteluissa kävi ilmi, että yritysten mielestä
monet muut maat pitävät oman elinkeinoelämänsä puolta EU:n sisämarkkinoilla ja globaalissa kaupassa, mutta Suomi ei. Vaikka Suomella olisi mahdollisuus ottaa huomioon Suomeen sijoittuneiden ja sijoittuvien yritysten
liiketoimintaa edistävä näkökulma, tätä mahdollisuutta ei käytetä.
Yritysten näkemysten mukaan valtion pitäisi direktiivien kansallisessa
täytäntöönpanossa huomioida paremmin suomalaisen elinkeinoelämän investointi- ja toimintaedellytykset sekä vaikuttaa siihen, että julkisiin hankintoihin osallistumisen hallinnollinen taakka yritykselle vähenee.
Ohjelmistoteollisuuden yritykset katsovat, että valtion hankintaosaamisen edelleen parantaminen ICT-hankinnoissa olisi sekä ostajan että myyjän
etu. Sekä ohjelmistoteollisuuden että lääketeollisuuden yritykset toivat esille huolensa siitä, että Suomesta joudutaan nykyisin liian usein lähtemään
muualle maailmaan pilotoimaan konsepteja, koska valtionhallinto ei halua,
osaa tai voi toimia pilottiasiakkaana.
Eri toimialojen yrityshaastatteluissa tuli useasti ilmi näkemys, että yhteisövero on Suomessa kohtuullinen ja kilpailukykyinen. Muu verolainsäädäntö nousi olennaisesti esiin vain vähittäiskaupan yritysten haastatteluissa.
Vähittäiskaupan yritykset korostivat, että kansalaisten ostovoima on keskeinen tekijä kaupan alan ja sen investointien kannalta ja että arvonlisäveron
korotukset heijastuvat negatiivisesti ostovoimaan. Vaikka verotuksen kiristymisen todettiin aina olevan kaupalle huono asia, olennaisena tekijänä pidettiin verotuksen ennakoitavuutta.
Kaivostoiminnan yritysten haastatteluissa eivät hankintalainsäädäntö
ja verolainsäädäntö nousseet olennaisesti esiin.

Yritysten mielestä valtio ei pidä
riittävästi suomalaisten yritysten
puolta EU:n sisämarkkinoilla
ja globaaleilla markkinoilla

Julkisen hallinnon
hankintaosaamisen
kehittäminen on sekä ostajan
että myyjän etujen mukaista

5.1 Ohjelmistoteollisuus: Julkishallinnon
hankintaosaamista tulisi parantaa
”Valtion hankintaosaaminen on parantunut, mutta parantamisen varaa on edelleen.”
– ote yrityshaastattelusta

Yritysnäkemyksen mukaan julkisissa hankinnoissa olisi hyvä käyttää nykyistä enemmän neuvottelumenettelyä – varsinkin suurissa ja monimutkaisissa ICT-hankinnoissa, joissa halutun lopputuotteen yksityiskohtainen määrittely on vaikeaa.
Vaikka neuvottelumenettely on verrattain raskas, se tuottaa yritysten
mukaan tällaisissa hankkeissa yleensä paremman kaupankäynnin loppu
tuloksen sekä tilaajan että tuottajan näkökulmasta. Täten vältettäisiin tilanne, jossa ostaja ei oikein tiedä, mitä ostaa, eikä myyjä oikein tiedä, mitä
myydä. Julkisen hallinnon hankintaosaamisen kehittäminen nähtiin sekä

Suurissa ja monimutkaisissa ICThankinnoissa voisi käyttää nykyistä
enemmän neuvottelumenettelyä
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ostajan että myyjän etujen mukaisena. Ohjelmistoteollisuuden yritysten mukaan ostajan tietämättömyys ei ole myyjälle hyvä asia pitkäjänteistä kauppasuhdetta silmällä pitäen.
Puolustus- ja turvallisuushankintojen alalla suomalaisten yritysten on näkemyksensä mukaan vaikeaa päästä muiden EU-maiden markkinoille, sillä
nämä suojelevat omaa puolustusteollisuuttaan. Sen sijaan muista EU-maista tulevien yritysten on helppoa päästä Suomen markkinoille, sillä Suomi
noudattaa tarkasti EU:n säädöksiä tuottajien yhdenvertaisesta kohtelusta.
Ohjelmistoteollisuuden yritysten mukaan Suomen on myös tärkeää vaikuttaa EU-tason hankintalainsäädännön valmisteluun siten, että julkisiin
hankintoihin osallistumisen hallinnollinen taakka yrityksille vähenee.

5.2 Lääketeollisuus: Julkishallinnon tulisi
toimia pilottiasiakkaana
Lääketeollisuuden yritysten mukaan julkisen hallinnon pitäisi entistä enemmän toimia innovaatioiden pilottiasiakkaana. Valtio voisi antaa piristysruiskeen innovaatioille käyttämällä julkisten hankintojen määrärahoja uraauurtavien tuotteiden ostamiseen sekä edelleen kehittämällä niitä yhteistyössä
yritysten kanssa.
Yritysnäkemyksen mukaan Suomesta joudutaan nykyisin liian usein
lähtemään muualle maailmaan pilotoimaan konsepteja, koska Suomen julkinen sektori ei halua, osaa tai voi toimia pilottiasiakkaana. Tällöin potentiaaliset työpaikat menevät pilotointien mukana ulkomaille. Pilotoinnissa
tuotteen tai palvelun toimivuutta testataan yhdessä asiakkaan kanssa. Toteutetut pilotit ovat tärkeä referenssi startupeille, kun ne tuotteensa kaupallistaakseen hakevat kansainvälisiltä sijoittajilta rahoitusta. Pilotointi ja
innovaativisten palveluiden ja tuotteiden kehitysalustana oleva testlab-toiminta voisivat olla Suomen julkisen sektorin vahvuus. Startupien kaupallinen menestys toisi mukanaan verotuloja ja työpaikkoja.

Innovatiivisia julkisia hankintoja ovat tehneet lähinnä kunnat
Innovatiiviset julkiset hankinnat ja tähän liittyvä julkisten ja yksityisten toimijoiden yhteistyö on katsottu myös tavaksi uudistaa julkisen sektorin toimintaa. Tavoitteena on, että innovatiivisiin hankintoihin suuntautuvasta
julkisesta kysynnästä hyötyisivät myös yritykset, joille tarjoutuisi mahdollisuus kehittää ja kaupallistaa uudenlaisia ratkaisuja.11 Tarkastusvirastossa
tehtävän tarkastuksen ”Innovaatiostrategian toteuttaminen julkisissa hankinnoissa” mukaan tällaisia innovatiivisia hankintoja on toistaiseksi toteutettu varsin rajallisesti. Käytännössä innovatiivisia hankintoja ovat tehneet
lähinnä kunnat. Valtiosektorilla innovatiiviset hankinnat ovat olleet yksittäisiä hankkeita.12

5.3 Vähittäiskauppa: Verokilpailu ja alv:n
vaikutus tulisi huomioida
Vähittäiskaupan yritysten mukaan kansalaisten ostovoiman hyvä taso on
keskeinen tekijä kaupan alan ja sen investointien kannalta. Yritysten mie-
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Innovatiivisia julkisia
hankintoja on valtiosektorilla
toteutettu hyvin vähän

lestä arvonlisäveron korotuksen vaikutukset ostovoimaan ovat negatiivisia
eikä ostovoiman dynaamista vaikutusta oteta riittävästi huomioon arvonlisäveron tasoa päätettäessä.
Yritysnäkemyksen mukaan ostovoimaan liittyvien vaikutusten lisäksi
arvonlisäverolla on suuri merkitys yritysten välisessä kansainvälisessä kilpailussa. Sisämarkkinoilla vallitsee paitsi tavaroiden vapaa liikkuvuus myös
merkittävä verokilpailu. Kun vähittäiskaupassa kilpailu varsinkin non-foodkaupassa on verkkokaupan myötä tullut globaaliksi, arvonlisäveron merkitys yritysten välisessä hintakilpailussa on entisestään kasvanut. Esimerkiksi
EU:n arvonlisäveroalueen ulkopuolelta ostetuista tavaroista ei alle 22 euron
lähetyksissä makseta arvonlisäveroa, mikä yritysnäkemyksen mukaan antaa perusteettoman kilpailuedun.
Vähittäiskaupan yritysten näkemyksen mukaan niin hankinta- kuin muidenkin direktiivien kansallisessa täytäntöönpanossa Suomen pitäisi luopua
liiasta sinisilmäisyydestä ja pitää voimakkaammin oman elinkeinoelämänsä puolta sisämarkkinoilla ja globaalissa kaupassa.

Yhteisövero on Suomessa
kohtuullinen ja kilpailukykyinen

”Suomessa direktiivit pannaan täytäntöön kaikkein tiukimman vaihtoehdon mukaan ja lisätään vielä kansallisena ekstrana jokin ylimääräinen hankaluus.”
– ote yrityshaastattelusta

Yrityshaastatteluissa tuli esille näkemys siitä, että suomalaiset yritykset
joutuvat EU:n sisämarkkinoilla muita heikompaan kilpailuasemaan, koska
Suomessa direktiivit pannaan täytäntöön muita maita tiukemmin. Tästä näkemyksestä ei ole vertailevaa tutkimusnäyttöä, mutta sääntelyn laadun parantamishankkeissa on tunnistettu joitakin tapauksia, joissa direktiivit on
pantu Suomessa täytäntöön yrityksiä haittaavalla tavalla13.
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6

Mitkä ovat toimialoittaisia
vahvuuksia, heikkouksia,
mahdollisuuksia ja uhkia?

SWOT-analyysit on tehty yrityshaastattelujen ja kirjallisuuden perusteella.

6.1 Kaivostoiminta

VAHVUUDET

HEIKKOUDET

MAHDOLLISUUDET

UHAT

Hyvä malmipotentiaali

Hitaat ja työläät

Alan klusterin

Poliittisten päätösten

lupaprosessit

kehittyminen

ennakoimattomuus

Ammattitaitoisen

valituksineen

työvoiman saatavuus
Kaivosteknologiaa

Infrastruktuurin

Malmien maailman-

Puutteet

parantaminen lisää

markkinahintojen

infrastruktuurissa

tuotantomahdol

vaihtelut

kehittävät yritykset

lisuuksia
Kaivoskielteinen

Korkeatasoinen

ilmapiiri

kaivosalan tutkimus; yli-

Energian hinnannousu
Jalostusasteen
nostaminen Suomessa

opistojen yhteistyö yri-

Työmarkkinoiden

tysten kanssa

jäykkyys

Huonosti toimivat
lupaprosessit ja

Uudet malmilöydöt

infrastruktuurin
puutteet estävät

Kaivosten hyvä

Yritykset joutuvat

Yhdyshenkilö

turvallisuustaso

asioimaan useiden eri

helpottamaan yritysten

viranomaisten kanssa

asiointia viranomaisten

kaivosinvestointeja

kanssa
Kansainvälisiä
asiantuntijoita on
vaikea houkutella
maahan

Kuvio 3: Kaivostoiminnan vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat
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6.2 Lääketeollisuus

VAHVUUDET

HEIKKOUDET

MAHDOLLISUUDET

UHAT

Korkea osaamistaso ja

Kliinisten tutkimusten

Biolääkkeet ja

Poliittisten päätösten

hyvä työvoiman

lupaprosessit

biopankkien

ennakoimattomuus

saatavuus

hyödyntäminen
Hitaat päätökset

Lääkemyynnin

lääkkeiden

Potilasrekistereiden

vähentyessä myös

myyntiluvista ja

hyödyntäminen

lääkkeiden kehitystyö

korvattavuudesta

katoaa Suomesta
Korkeakoulujen

Lääkkeiden

yhteistyö ja

korvausjärjestelmä ei

erikoistuminen

kannusta uusien
lääkkeiden

Lääkealasta vahva

kehittämiseen

klusteri;
startup-yritykset

Sote-uudistuksen hidas
eteneminen

Lääkkeiden
kysyntä

Suomi on

maailmanlaajuisesti

markkina-alueena

kasvaa tulevaisuudessa

pieni
Terveysalan tutkimusja innovaatiotoiminnan
kasvustrategia

Kuvio 4: Lääketeollisuuden vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat
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6.3 Ohjelmistoteollisuus

VAHVUUDET

HEIKKOUDET

MAHDOLLISUUDET

UHAT

Korkea koulutustaso

Julkiset hankinnat vai-

Kärkialoista menestys-

Huippuosaajat siirtyvät

ja ohjelmoinnin osaa-

valloisia

tarinoita (esim. tieto-

herkästi pois Suomesta

minen

turva)
Koulutus liian teoreet-

Julkisten päätösten en-

Työvoiman saatavuus

tista

Uusi startup-kulttuuri

nakoimattomuus

Sähköiset julkiset pal-

Alan trendikkyys vä-

Kysyntä ohjelmistoil-

Tietoliikenneyhteyksien

velut luovat kysyntää

hentynyt? Ala ei hou-

le kasvaa

haavoittuvuus

alalle

kuttele enää parhaita
opiskelijoita
Tulevaisuuden koulutustarpeita ei ole osattu
ennustaa
Alan täydennyskoulutusta liian vähän
Valtion aikaperspektiivi hidas alan tarpeisiin nähden

Kuvio 5: Ohjelmistoteollisuuden vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat
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6.4 Vähittäiskauppa

VAHVUUDET

HEIKKOUDET

MAHDOLLISUUDET

UHAT

Työvoiman hyvä saa-

Puutteet markkinoinnin

Verkkokauppa kasvat-

Kuluttajien ostovoiman

tavuus

osaamisessa

taa markkina-aluetta

heikentyminen

Rakennuslupaprosessi-

Elintarvikevienti; eri-

Aukioloaikojen va-

en vaivalloisuus

tyisesti puhtaan ruoan

pauttaminen heiken-

brändit

tää pienten yritysten

Työllistämisen kustannukset
Vähän kokemuksia kan-

asemaa
Automatisaatio mahdollistaa tuottavuuden

Suomi ei pärjää säänte-

parantamisen

lykilpailussa sisämarkkinoilla

sainvälisistä menestystarinoista

Kaupan alan innovaatiot

taan vähän kuluttaja

Markkinointiosaamisen

tavaroita

kehittyminen
Aukioloaikojen vapauttaminen piristää myyntiä ja tuo lisää työpaikkoja

Kuvio 6: Vähittäiskaupan vahvuudet, heikkoudet, mahdollisuudet ja uhat
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Talouskriisit vaikuttavat
alaan voimakkaasti

Suomessa valmiste-

Liite: Miten tarkastettiin

Liite

Tässä liitteessä kuvataan, miten tarkastuksen tuloksiin on päädytty ja minkälaisia rajoituksia tuloksiin liittyy.

Tarkastuksen tavoite ja hyödyntäminen
Tarkastuksen tavoitteena on tuottaa tietoa ja kehitysehdotuksia valtiolle siitä, miten se voisi edistää yritysten investointeja.

Tarkastuksen kohde
Kohteena ovat yritysten Suomen rajojen sisäpuolelle tekemät aineelliset ja
aineettomat reaali-investoinnit. Julkiset investoinnit rajautuvat tarkastuksen ulkopuolelle.
Tarkastuskertomusluonnoksesta pyydettiin lausunnot seuraavilta ministeriöiltä: opetus- ja kulttuuriministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö, valtioneuvoston kanslia sekä valtiovarainministeriö. Opetus- ja kulttuuriministeriö antoi lausunnon. Lausunnossa annettu palaute on otettu huomioon
lopullista tarkastuskertomusta laadittaessa kertomuksen luvuissa 3.2 ja 3.3.
Lausunto ja siitä tehty yhteenveto löytyvät tarkastusviraston verkkosivuilta.

Tarkastuksen kysymykset, kriteerit, aineistot ja menetelmät
Tarkastuksessa vastataan seuraaviin kysymyksiin:
1. Mitkä yritysten näkökulmasta jo olemassa olevat vahvuudet investointiympäristössä on tärkeää säilyttää?
2. Mitkä asiat estävät yrityksiä investoimasta?
3. Kuinka valtio voisi poistaa tai lieventää näitä investointien esteitä?
4. Millä muilla, mahdollisesti uusilla, tavoilla valtio voisi auttaa toimialan
yritysten ja niiden investointien kasvua?
Tarkastuksen näkökulma on kehittävä ja tulevaisuuteen suuntautunut.
Tarkastuksessa ei siis niinkään arvioida yksittäisten viranomaisten suoriutumista tai yksittäisten politiikkatoimien onnistumista vaan halutaan selvittää, miten valtio voisi nykyistä paremmin edistää yritysten investointeja.
Vastaava kehittävä näkökulma on yleistymässä valtiontalouden tarkastuksessa perinteisen varmentavan tarkastusotteen ohella14.
Tarkastuksen kirjallisena aineistona on hyödynnytty arviointeja yritysten liiketoimintaympäristön osa-alueista, tutkimuksia yritysten investoinneista ja kansainvälisiä kilpailukykyindeksejä15. Tarkastusta varten tilattiin
lisäksi konsulttiyhtiö Rambollilta selvitys, jossa arvioidaan yritysten investointien merkitystä kansantaloudessa, talouskehitystä Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa ja Hollannissa, investointiympäristön eri osatekijöitä vertailumaissa sekä ulkomaisten investointien houkuttelua16.
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Liite

Taulukko 1: Tarkastusta varten tehtiin haastatteluita neljässä maassa taustaryhmittäin
Suomi

Ruotsi

Tanska

Hollanti

Yhteensä

Viranomainen /
julkinen organisaatio

10

7

5

3

25

Yritys

15

-

1

-

16

Elinkeinojärjestö

4

2

-

-

6

Muu asiantuntija

4

-

-

2

6

Yhteensä

33

9

6

5
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Tarkastusta varten haastatellut yritykset edustavat neljää toimialaa, jotka
ovat kaivostoiminta, lääketeollisuus, ohjelmistoteollisuus ja vähittäiskauppa. Yritykset ovat Aditro Oy, Bayer Oy, FQM Kevitsa Mining Oy, GE Healthcare Finland Oy, Insta Defsec Oy, Kesko Oyj, Lidl Suomi Ky, MSD Finland
Oy, Novartis Finland Oy, Orion Oyj, Oy Samlink Ab, Santen Oy, Tieto Oyj,
Tokmanni Oy, Veljekset Halonen Oy ja Yara Suomi Oy.
Ruotsissa, Tanskassa ja Hollannissa tehtyjä haastatteluita on hyödynnetty erityisesti tämän tarkastuksen kanssa samaan aikaan ilmestyneessä tarkastuksessa ”Yritysten investointien edistäminen: Kokonaisarviointi” (tarkastuskertomus 3/2017).
Lisäksi tarkastuksessa on hyödynnetty kahden työpajan tuloksia. Työpajat pidettiin huhtikuussa ja syyskuussa 2016. Niihin osallistui yhteensä
noin 50 asiantuntijaa: sekä yritysjohtajia että virkamiehiä. Kirjoittajat esittelivät työpajoissa alustavia johtopäätöksiä ja keräsivät osallistujilta niistä
näkemyksiä. Työpajat tuottivat myös uusia ajatuksia ja näkökulmia.
Tarkastuksen tiedonmuodostus on ollut valtaosin aineistolähtöistä, eli
aineisto on suunnannut tarkastuksen sisältöä. Menetelmänä on ollut haastattelumuistiinpanojen huolellinen lukeminen useaan kertaan, tulkintojen
tekeminen haastateltavien vastauksista, puheenvuorojen välisten yhteyksien
etsiminen ja havaintojen ryhmittely eri otsikoiden alle. Huomiota on kiinnitetty usein toistuviin asioihin, mutta toisaalta jo yksittäistä havaintoa on saatettu pitää merkityksellisenä laadullisen tarkastusotteen periaatteiden mukaisesti. Haastatteluiden analyysissä on sovellettu lähdekritiikkiä eli arvioitu
haastateltavien pyrkimysten ja intressien vaikutusta heidän vastauksiinsa.
Tarkastuksen suunnitteluvaiheessa kuultiin tarkastusasetelmasta seuraavia tahoja: työ- ja elinkeinoministeriö, valtioneuvoston kanslia ja valtiovarainministeriö.

Tarkastuksen toteutusaika
Tarkastus toteutettiin aikavälillä 29.10.2015–3.4.2017. Tarkastuksen haastattelut tehtiin aikavälillä 5.3.2015–10.11.2016.

Tarkastuksen tekijät
Tarkastuksen tekivät johtava tuloksellisuustarkastaja Vesa Koivunen
ja johtava tuloksellisuustarkastaja Auri Pakarinen. Tarkastusta ohjasi
tuloksellisuustarkastuspäällikkö Leena Juvonen. Tarkastuskertomuksen
laadunvarmistajana toimi johdon asiantuntija Esa Tammelin.
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