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Tietoa julkaisusarjasta

Tämä raportti on viimeinen sarjassa, jonka Maailmanpankkiryhmä on laatinut Euroopan komission 
alue- ja kaupunkipolitiikan pääosaston pyynnöstä ja rahoittamana. Siinä arvioidaan liiketoiminnan 
kustannuksia ja byrokratian tehokkuutta liike-elämältään suurimmissa kaupungeissa 16 Euroopan 
unionin (EU) jäsenvaltion tärkeimmillä hallintoalueilla.a Näiden raporttien avulla poliittiset päättäjät 
saavat todenmukaisen käsityksen nykytilasta ja voivat paikallisia hyviä käytäntöjä koskevien 
esimerkkien ohella kuroa umpeen sääntelyn toimivuudessa olevia aukkoja varmistaakseen 
yrityksille oikeudenmukaisemman ja osallistavamman sääntely-ympäristön riippumatta siitä, 
missä ne sijaitsevat kansallisten rajojen sisällä ja EU:ssa yleisesti. Kaikki raportit ja tiedot ovat 
saatavilla osoitteessa www.doingbusiness.org/EU.

Sarja noudattaa maiden välisissä Doing Business -raporteissa käytettyjä diagnostisia 
menettelytapojab ja keskittyy viiteen sääntelyn osa-alueeseen, jotka vastaavat pienten ja 
keskisuurten kotimaisten yritysten toiminnan eri vaiheita: yrityksen perustaminen, rakennusluvat, 
sähköliittymät ja sähkönsaanti, kiinteistönkauppa sekä kaupalliset riita-asiat.c

Jatkossa Maailmanpankki laatii uutta lähestymistapaa liiketoiminta- ja investointi-ilmapiirin 
arvioimiseksi maailman talouksissa Doing Business -hankkeen päättymisen jälkeen. Päivittyvää 
tietoa uuden yritysten toimintaympäristöä koskevan hankkeen (Business Enabling Environment) 
kehityksestä on saatavilla osoitteessa: https://www.worldbank.org/en/programs/business 
-enabling-environment.

a. Perustuu NUTS-luokitukseen (alueellisten tilastoyksiköiden nimikkeistö), joka on Euroopan unionin kehittämä standardi maiden alueiden 
jaotteluun tilastotarkoituksissa.

b.  Lisätietoa metodologiasta: https://archive.doingbusiness.org/en/methodology.
c. Nämä indikaattorikokonaisuudet valittiin, koska niissä vertaillaan osa-alueita, joilla paikallisviranomaisilla on yleensä hallinnollista valtaa 

uudistaa taustalla olevaa sääntelyä tai tehdä muutoksia sääntelyn täytäntöönpanoon.

Alueellisen investointiympäristön  
arviointi Euroopan unionissa

http://www.doingbusiness.org/EU
https://www.worldbank.org/en/programs/business-enabling-environment
https://www.worldbank.org/en/programs/business-enabling-environment
https://archive.doingbusiness.org/en/methodology
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 Alueellisen investointiympäristön arviointi: Suomi -raportissa esitellään pieniin ja keskisuuriin 
kotimaisiin yrityksiin sovellettavaa liiketoiminnan sääntelyä kuudessa Suomen kaupungissa 
(Helsinki, Maarianhamina, Oulu, Tampere, Turku ja Vaasa) ja viidellä osa-alueella (yrityksen 
perustaminen, rakennusluvat, sähköliittymät ja sähkönsaanti, kiinteistönkauppa sekä kaupalliset 
riita-asiat).

 Suomessa on huomattavia alueellisia tehokkuuseroja. Jopa tässä tutkimuksessa vertailuanalyysin 
kohteena olevissa viidessä Manner-Suomen kaupungissa on eroja sääntelyn toimivuudessa 
erityisesti rakennuslupiin, sähköliittymiin ja kaupallisiin riita-asioihin liittyvillä osa-alueilla. 
Sääntelyn toimivuuden vaihtelut korostuvat entisestään, kun verrataan Ahvenanmaan 
itsehallintoalueen pääkaupunkia Maarianhaminaa muuhun maahan. Tämä johtuu pääasiassa 
yritysten perustamiseen ja kiinteistönkaupan sujuvuuteen liittyvistä eroista. Maarianhaminassa 
yrittäjien on hankittava Ahvenanmaan maakunnan hallitukselta elinkeinolupa yritystoimintaan 
ja maanhankintalupa kiinteistön hankintaan.

 Mikään kaupunki ei ole kaikkien indikaattorien kärjessä. Vaasa on ainoa kaupunki, joka sijoittuu 
kolmen parhaan joukkoon kaikilla vertailuanalyysin kohteena olevilla osa-alueilla; kaikki muut 
sijoittuvat vähintään yhdellä osa-alueella ylimpään puoliskoon ja toisella osa-alueella alimpaan 
puoliskoon. Maarianhamina pärjää parhaiten rakennuslupien ja sähköliittymien osalta, 
mutta huonoiten yrityksen perustamisen ja kiinteistönkaupan osalta. Tampere ja Oulu ovat 
ensimmäisellä sijalla kiinteistönkaupassa, ja Tampere on viidennellä sijalla rakennusluvissa. 
Nämä indikaattoreiden epätasaiset tulokset osoittavat, että suomalaisilla kaupungeilla on 
mahdollisuus oppia toistensa hyvistä käytännöistä.

 Yrityksen perustaminen on ainoa osa-alue, jossa yksikään suomalainen kaupunki ei 
saavuta EU:n keskiarvoa korkeampaa tulosta. Vaikka yrityksen perustaminen on Suomessa 
edullisempaa ja vaatii vähemmän menettelyvaiheita, suomalaiset yrittäjät käyttävät näiden 
vaiheiden suorittamiseen enemmän aikaa kuin Euroopan unionissa yleisesti. Sähköliittymät ovat 
ainoa osa-alue, jolla kaikki kuusi suomalaista kaupunkia suoriutuvat EU:n keskiarvoa paremmin. 
Suomen sähköverkkoyhtiöt liittävät asiakkaansa sähköverkkoon nopeammin ja pienemmillä 
kustannuksilla, ja sähköntoimitukset ovat Euroopan unionin luotettavimpien joukossa.

 Aika on suurin syy vaihteluihin suoriutumisessa vertailuanalyysin kohteena olevien 
suomalaisten kaupunkien välillä. Hallinnollisten vaatimusten täyttämiseen kuluva aika 
vaihtelee merkittävästi sen mukaan, missä suomalaiset yrittäjät perustavat yrityksensä. 
Oululaiset yrittäjät käyttävät vähiten aikaa hallinnollisten vaatimusten täyttämiseen viidellä 
vertailuanalyysin kohteena olevalla sääntelyn osa-alueella – seitsemän kuukautta vähemmän 
kuin helsinkiläiset yrittäjät.

 Suomalaisilla kaupungeilla on mahdollisuus jakaa hyviä käytäntöjä liiketoimintaympäristön 
kehittämiseksi erityisesti rakennuslupien, sähköliittymien ja kaupallisten riita-asioiden osalta. 
Yritysten perustamisessa ja kiinteistönkaupassa muiden talouksien hyvät käytännöt voisivat 
kannustaa Suomea olemaan kunnianhimoisempi sääntelyn uudistamisessa. 
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Suomi on houkutteleva paikka 
liiketoiminnalle vakaan ja läpinä-
kyvän sääntely-ympäristön, tut-

kimukseen ja innovaatioihin keskittyvän 
politiikan,1 ammattitaitoisen työvoiman, 
kaupankäyntiin ja investointeihin kohdis-
tuvan avoimuuden sekä pitkälle digitali-
soidun infrastruktuurin ansiosta.2 Lisäksi 
Suomi kuuluu niihin maailman talouksiin, 
joissa korruptiota koetaan vähiten.3

Digitalisaatio on ollut keskeisessä 
roolissa Suomen pyrkimyksissä paran-
taa liiketoimintaympäristöä. Tämän 
seurauksena Suomi on ensimmäisellä 
sijalla 27:stä EU-maasta vuoden 2022 
digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indek-
sissä.4 Suomi on viime vuosikymmeninä 
automatisoinut sääntelyprosessejaan 
yhä enemmän ja ottanut käyttöön useita 
liiketoimintaympäristöä parantaneita 
sähköisiä alustoja. Esimerkiksi Yritys- ja 
yhteisötietojärjestelmän perustaminen 
vuonna 2001 mahdollisti useiden val-
tiollisten rekisterien yhdistämisen, mikä 
muovasi uuden yrityksen perustamis-
prosessia. Tällä hetkellä yrittäjät voivat 
tehdä yhden perustamisilmoituksen, joka 
kattaa kaikki viranomaiset. Vuoden 2010 
alussa monet kunnat Suomessa ottivat 
käyttöön sähköisiä lupajärjestelmiä, 
joiden avulla rakennuttajat voivat hakea 
rakennuslupaa digitaalisesti ja seurata 
hankkeidensa tilaa. Samaan aikaan 
oikeusministeriö otti käyttöön AIPA-tie-
tojärjestelmän – integroidun digitaalisen 
järjestelmän, joka helpottaa tapausten ja 
asiakirjojen käsittelyä tuomioistuimissa. 
Tuomarit voivat nyt seurata oikeuden-
käyntien tilaa, tarkastella ja hallinnoida 
kaikkia oikeudenkäyntiasiakirjoja, tuo-
mioistuimen päätöksiä ja tuomioita sekä 
luoda puoliautomaattisia tuomioistuimen 
päätöksiä. 

Suomi voisi jatkaa ponnistelujaan 
yritysten hallinnollisen taakan keventä-
miseksi joillakin sääntelyn osa-alueilla. 
Tässä tutkimuksessa dokumentoituja 
haasteita ovat sääntelyprosesseja kos-
kevien lakisääteisten määräaikojen puut-
tuminen sekä nykyisten sähköisten 
alustojen vähäinen käyttöönotto, mikä 

johtuu pääasiassa yleisen tietoisuuden 
puutteesta, kuten Kiinteistövaihdannan 
palvelun tapauksessa, tai rajoitetusta 
sovellettavuudesta, kuten sähköisen 
kaupparekisteröintialustan tapauksessa. 
Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen 
järjestön (OECD) hiljattain tekemässä 
tutkimuksessa todettiin, että lupien 
myöntämiseen liittyvät pitkät hallinnol-
liset menettelyt, kuten rakennusluvat tai 
maankäytön suunnittelun hyväksyminen, 
hidastavat joitakin investointihankkeita.5

Suomen hallitus tiedostaa liiketoimin-
taympäristön parantamisen, investointien 
houkuttelemisen ja COVID-19-pandemian 
aiheuttamien sokkien lieventämisen 
tärkeyden ja ryhtyy uusiin ponnisteluihin 
digitaalisten ratkaisujen kehittämiseksi. 
Käynnissä on kunnianhimoisia hankkeita 
maakaaren uudistamiseksi ja kiinteistön-
kauppaprosessin yksinkertaistamiseksi ja 
nopeuttamiseksi tehostetun digitalisoin-
nin avulla. Vastaavasti maankäyttö- ja 
rakennuslain ehdotetulla uudistuksella 
pyritään nopeuttamaan vähähiiliseen 
talouteen siirtymistä, edistämään digitali-
saatiota, virtaviivaistamaan menettelyjä ja 
parantamaan rakentamisen laatua. 

Tässä raportissa esitellään alueellista 
tietoa sääntelyprosessin tehokkuudesta 
ja laadusta kuudessa kaupungissa: Hel-
singissä, Maarianhaminassa, Oulussa, 
Tampereella, Turussa ja Vaasassa.6 Siinä 
yksilöidään pullonkauloja viidellä vertai-
luanalyysin kohteena olevalla osa-alueella 
– yrityksen perustaminen, rakennusluvat, 
sähköliittymät ja sähkönsaanti, kiinteis-
tönkauppa sekä kaupalliset riita-asiat – ja 
tuodaan esille jo käytössä olevia hyviä 
käytäntöjä, joita muut kaupungit voisivat 
harkita soveltavansa sääntelyn toimivuus- 
erojen kuromiseksi umpeen. Raportissa 
annetaan myös esimerkkejä muiden 
EU-maiden hyvistä käytännöistä, jotka 
voisivat kannustaa Suomen kaupunkeja 
parantamaan pienten ja keskisuurten 
yritysten sääntelyolosuhteita.

TÄRKEIMMÄT HAVAINNOT

Sääntelyn toimivuudessa 
on merkittäviä eroja 
vertailuanalyysin kohteena 
olevien kaupunkien välillä 
Useimpia tässä raportissa analysoituja 
osa-alueita säännellään kansallisella 
tasolla, mutta paikallinen täytäntöönpa-
no ja julkisten viranomaisten tehokkuus 
vaihtelevat huomattavasti. Jopa tässä 
tutkimuksessa vertailuanalyysin kohtee-
na olevissa viidessä Manner-Suomen 
kaupungissa on eroja sääntelyn toimi-
vuudessa erityisesti rakennuslupiin, säh-
köliittymiin ja kaupallisiin riita-asioihin 
liittyvillä osa-alueilla. Manner-Suomen 
kaupungeissa kiinteistönkaupan tulokset 
ovat yhtenäisempiä. Yrityksen perus-
taminen on ainoa osa-alue, jolla kaikki 
viisi Manner-Suomen kaupunkia saavat 
saman tuloksen.

Yritysten sääntely-ympäristön vaihtelut 
korostuvat entisestään, kun verrataan 
Ahvenanmaan itsehallintoalueen pääkau-
punkia Maarianhaminaa muuhun maahan. 
Maarianhaminassa, jossa Ahvenanmaan 
maakunnan hallituksen on myönnettävä 
yritykselle elinkeinolupa liiketoiminnan 
harjoittamista varten, prosessin loppuun-
saattamiseen kuluva aika kasvaa lähes 
kuukaudella, ja sen kustannus on 100 
euroa enemmän kuin Manner-Suomen 
kaupungeissa. Lisäksi maanhankintaluvan 
saaminen Ahvenanmaan maakunnan 
hallitukselta kiinteistöjen hankintaa varten 
tekee prosessista Ahvenanmaalla kaksi 
kertaa pidemmän sekä monimutkaisem-
man kuin Manner-Suomen kaupungeissa. 
Suomen rakennuslupajärjestelmää sään-
nellään ensisijaisesti kansallisella tasolla 
maankäyttö- ja rakennuslailla, mutta 
Maarianhaminassa maankäyttöä ja raken-
nustoimintaa koskevat säädökset asettaa 
Ahvenanmaan maakunnan hallitus. Ahve-
nanmaalla on lisäksi oma maanhankinta-
lainsäädäntönsä. Energiavirasto sääntelee 
sähkömarkkinoita Manner-Suomessa, kun 
taas Ahvenanmaan energiavirasto (Ålands 
Energimyndighet) säätelee sähkömark-
kinoita Ahvenanmaalla. Ahvenanmaan 
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maakunnan hallitus osallistuu liiketoi-
minnan harjoittamiseen vaadittavien 
lupien myöntämiseen tai kiinteistönkaup-
paprosessiin Maarianhaminassa, kun 
taas Manner-Suomen kaupunkien uudet 
yrittäjät toimivat ainoastaan kansallisten 
viranomaisten kanssa.7

Tässä sarjassa arvioiduista 16 EU-maas-
ta8 Suomessa on toiseksi korkein keski-
määräinen ero tuloksissa alhaisimman 
pistemäärän kaupungin ja korkeimman 
pistemäärän kaupungin välillä viidellä 
vertailuanalyysin kohteena olevalla 
sääntelyn osa-alueella (kaavio 1.1). Man-
ner-Suomen kaupunkien ja Ahvenan-
maan väliset erot muodostavat suuren 
osan tästä kuilusta. 

Keskimäärin Suomen kaupungit 
ylittävät EU:n keskiarvon kaikilla 
vertailuanalyysin kohteena 
olevilla sääntelyn osa-alueilla 
lukuun ottamatta yrityksen 
perustamista
Useimmat Suomen kaupungit ylittävät 
EU:n keskiarvon ainakin kolmella viidestä 
vertailuanalyysin osa-alueella. Sähköliitty-
mät ovat ainoa osa-alue, jolla kaikki kuusi 
suomalaista kaupunkia suoriutuvat EU:n 
keskiarvoa paremmin (kaavio 1.2). Suo-
messa sähköverkkoyhtiöt kytkevät asi-
akkaansa verkkoon lyhyemmässä ajassa 
(52 päivää) ja pienemmillä kustannuksilla  
(22 % tuloista asukasta kohden) kuin 
Euroopan unionissa (99 päivää ja 117 %). 
Maarianhaminassa – Suomen nopeim-
massa kaupungissa ja Euroopan unionin 
toiseksi nopeimmassa kaupungissa Linzin 
(Itävalta) jälkeen – sähköliittymän saa-
minen kestää 27 päivää. Sähköverkkoon 
kytkeminen on Suomessa nopeampaa ja 
halvempaa kuin muissa Pohjoismaissa, 
kuten Tanskassa ja Ruotsissa. Lisäksi 
Suomen sähkönsaanti on Euroopan 
unionin luotettavimpia, ja sähkökatkojen 
kestot ovat lyhyimpien joukossa. Kaikki 
6 Suomessa mitattua kaupunkia saivat 
enimmäispistemäärän eli 8 pistettä säh-
könsaannin luotettavuudesta. 

Yrityksen perustaminen on edullisempaa 
ja vaatii vähemmän menettelyvaiheita kuin 

Euroopan unionissa keskimäärin, mutta 
suomalaiset yrittäjät käyttävät enemmän 
aikaa näiden vaiheiden suorittamiseen. 
Huolimatta ponnisteluista yritysten 
perustamisprosessin digitalisoimiseksi ja 
virtaviivaistamiseksi suomalaiset yrittäjät 
mantereella joutuvat edelleen odotta-
maan prosessin loppuun saattamista yli 
kuukauden, mikä on lähes kolme viikkoa 
kauemmin kuin EU:ssa keskimäärin. Man-
ner-Suomen viidessä vertailuanalyysin 
kohteena olevassa kaupungissa sijaitsevan 
kiinteistön ostaminen ja lainhuudat-
taminen on edullisempaa kuin EU:ssa 
keskimäärin ja vaatii vain kolme vaihetta 
– prosessi on yksinkertaisempi ainoastaan 
Portugalissa ja Ruotsissa. Näiden vaihei-
den suorittaminen Manner-Suomessa 
kestää kuitenkin 76,5 päivää, mikä on 
lähes kolme kertaa enemmän kuin EU:n 
keskiarvo 28 päivää. Tanskassa saman 
prosessin voi hoitaa neljässä päivässä, 
Ruotsissa kymmenessä.

Maarianhamina jää selvästi jälkeen muista 
suomalaisista kaupungeista ja EU:n kes-
kiarvosta sekä yrityksen perustamisessa 

että kiinteistönkaupassa, kun otetaan 
huomioon vaatimukset, jotka koskevat 
elinkeino- ja maanhankintalupien saa-
mista maakunnan hallitukselta. Yrityksen 
perustaminen kestää Maarianhaminassa 
lähes seitsemän viikkoa kauemmin ja 
kiinteistönkauppa yli neljä kuukautta 
kauemmin kuin EU:ssa keskimäärin. 
Toisaalta kaikki Suomen kaupungit ovat 
Euroopan unionin parhaita maankäytön 
hallinnoinnin laatuindeksissä, ja Tampere 
ja Oulu erottuvat joukosta edukseen. Suo-
men kaupungit saavat keskimäärin 28,3 
pistettä (enimmäispistemäärästä 30:stä) 
– 5,4 pistettä EU:n keskiarvoa enemmän. 

Suomen kaupungit suoriutuvat kes-
kimäärin EU:n keskiarvoa paremmin 
rakennuslupien ajassa ja kustannuksissa. 
Suomessa prosessi kestää 120,8 päivää ja 
maksaa 0,8 % varaston arvosta – yli kaksi 
kuukautta nopeammin ja puolet vähem-
män kuin EU:ssa keskimäärin (188,5 
päivää ja maksaa 2,0 %). Suomessa 
prosessi on kuntien hallinnassa, ja Turus-
sa siihen kuluu Suomen kaupungeista 
eniten aikaa (214 päivää), mikä on alle 

KAAVIO 1.1 Suomessa on Italian jälkeen suurin keskimääräinen hajonta sääntelyn 
toimivuudessa

Lähteet: Tätä julkaisua varten kerätyt tiedot, Subnational Doing Business -tietokanta. 
Huomautus: "N" ilmoittaa kussakin taloudessa vertailuanalyysin kohteena olleiden kaupunkien lukumäärän. Luvussa 
otetaan huomioon vain ne EU:n jäsenvaltiot, jotka ovat olleet vertailuanalyysin kohteena alueellisella tasolla. Sarjan 
täydelliset tiedot ovat saatavilla osoitteessa www.doingbusiness.org/eu.
* Viidessä Manner-Suomen kaupungissa tulokset ovat paljon tasaisempia: keskimääräinen hajonta on 4,3, mikä vastaa 
Slovakian tasoa. 
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EU:n keskiarvon. Menettelyjen määrässä 
ja laatumittareissa on parantamisen 
varaa kaikkialla Suomessa. Verrattuna 
Tanskaan,9 joka on EU:n johtava toimija 
seitsemällä menettelyllä, Suomen pro-
sessi sisältää yli kaksi kertaa enemmän 
vaiheita. Laatumittareista voidaan todeta, 
että kaikki Suomen kaupungit saavat 11 
pistettä 15 pisteestä, lähes kokonaisen 
pisteen alle EU:n keskiarvon (11,8 pistet-
tä) ja reilusti alle Luxemburgin, joka saa 
enimmäispistemäärän eli 15 pistettä.

Kuusi vertailuanalyysin kohteena olevaa 
suomalaista tuomioistuinta ratkaisi kau-
palliset riidat keskimäärin 492 päivässä 
– lähes 5,5 kuukautta EU:n 655 päivän 
keskiarvoa nopeammin. Kaupallisten rii-
ta-asioiden käsittely on myös edullisempaa 

viidessä Suomen kaupungissa (15,3 % 
vaateen arvosta) kuin Euroopan unionissa  
(20,2 %). Poikkeuksena on Helsinki  
(20,8 %), joka on ainoa suomalainen 
kaupunki, joka on jäänyt tässä osa-alu-
eessa EU:n keskiarvon yläpuolelle. Mikään 
Suomen kaupungeista ei saavuttanut 
EU:n keskiarvoa oikeuslaitoksen laa-
tuindeksissä, erityisesti tuomioistuinten 
rakenteeseen ja oikeudenkäynteihin sekä 
tapausten hoitoon liittyvien hyvien käytän-
töjen omaksumisessa. 

Maarianhamina, Oulu ja Tampere 
ovat kärjessä useammalla kuin 
yhdellä vertailuanalyysin osa-
alueella 
Oulussa ja Tampereella on helpompi teh-
dä kiinteistönkaupat, Maarianhaminassa 

on helpompi saada rakennuslupa sekä 
sähköliittymä ja Oulussa on helpompi 
ratkaista kaupallinen riita paikallisessa 
tuomioistuimessa. Kaupungit, jotka 
menestyvät erittäin hyvin yhdellä 
osa-alueella, ovat kuitenkin toisinaan 
sijoitukseltaan heikoimpia toisella 
osa-alueella (taulukko 1.1). Esimerkiksi 
Maarianhamina pärjää parhaiten raken-
nuslupien ja sähköliittymien osalta, 
mutta huonoiten yrityksen perustamisen 
ja kiinteistönkaupan osalta. Helsinki 
ja muut Manner-Suomen kaupungit 
jakavat parhaat pisteet yrityksen perus-
tamisessa, mutta Helsinki on viimeisellä 
sijalla sekä sähköliittymissä että kaupalli-
sissa riita-asioissa. Tampere ja Oulu ovat 
ensimmäisellä sijalla kiinteistönkaupassa, 
ja Tampere on viidennellä sijalla raken-
nusluvissa. Turku sijoittuu ylimpään puo-
liskoon kolmella osa-alueella, mutta on 
viimeisenä rakennuslupien osalta. Vaasa 
erottuu joukosta ainoana kaupunkina, 
joka sijoittuu kolmen parhaan joukkoon 
kaikilla vertailuanalyysin kohteena olevil-
la osa-alueilla. 

Tämä indikaattorien tulosten epätasai-
suus osoittaa, että suomalaisilla kaupun-
geilla on mahdollisuus oppia toistensa 
hyvistä käytännöistä.

Oululaiset yrittäjät käyttävät 
vähiten aikaa hallinnollisten 
vaatimusten täyttämiseen
Eniten vaihtelua viiden tässä tutkimuk-
sessa mitatun sääntelyn osa-alueen 
välillä on niihin kuluvassa ajassa. Hal-
linnollisten vaatimusten täyttämiseen 
kuluva aika vaihtelee merkittävästi sen 
mukaan, missä suomalaiset yrittäjät 
perustavat yrityksensä. Yrittäjillä kuluu 
Helsingissä seitsemän kuukautta 
pidempään hallinnollisten vaatimusten 
täyttämiseen viidellä vertailuanalyysin 
kohteena olevalla sääntelyn osa-alueella 
kuin Oulussa (kaavio 1.3). 

Suurimmat vaihtelut ajassa ovat kaupal-
lisissa riita-asioissa, rakennusluvissa ja 
kiinteistönkaupassa. Riita-asioiden rat-
kaiseminen ja tuomion täytäntöönpano 
Maarianhaminassa kestää viisi kuukautta 

KAAVIO 1.2 Yrityksen perustaminen on ainoa osa-alue, jossa yksikään suomalainen 
kaupunki ei saavuta EU:n keskiarvoa korkeampaa tulosta

Lähteet: Tätä julkaisua varten kerätyt tiedot sekä Subnational Doing Business- ja Doing Business -tietokannat.
Huomautus: Pisteet osoittavat, kuinka kaukana sijainti on kunkin alueen talouden parhaasta saavutetusta tuloksesta. 
Pisteet normalisoidaan välille 0–100 (mitä korkeampi tulos, sitä parempi). EU:n keskiarvot on määritetty 27 EU-
jäsenmaan pääkaupunkien tietojen perusteella. Tiedot on kerätty osana viimeisintä Doing Business -mittausta ja EU:n 
alueellista arviointia, ja ne ovat ajalta: huhtikuu 2022 Tanskan, Suomen ja Ruotsin osalta, joulukuu 2020 Itävallan, 
Belgian ja Alankomaiden osalta ja toukokuu 2019 kaikkien muiden EU-maiden osalta. Jos haluat lisätietoja, voit lukea 
Doing Business -metodologiasta osoitteessa https://archive.doingbusiness.org/en/methodology.
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kauemmin kuin Oulussa. Helsingin 
käräjäoikeus – suurin tuomioistuin, jossa 
on monimutkaisimmat riita-asiat – on 
toiseksi hitain oikeudenkäynti- ja tuo-
miovaiheen loppuunsaattaja. Rakennus-
lupaprosessi kestää Turussa seitsemän 
kuukautta, mikä on yli kolminkertainen 
aika Maarianhaminaan verrattuna. 
Maarianhaminassa yrittäjät käyttävät 
kiinteistönkauppaprosessiin kaksi ker-
taa enemmän aikaa kuin viiden muun 
vertailuanalyysin kohteena olevan 
kaupungin yrittäjät. Maarianhaminassa 
myös yrityksen perustaminen kestää 
lähes kaksi kertaa niin kauan kuin muissa 
vertailuanalyysin kohteena olevissa 

kaupungeissa. Sähköliittymän hankkimi-
nen kestää Maarianhaminassa 27 päivää, 
mutta Helsingissä 70 päivää.

MITÄ SEURAAVAKSI?

Erilaisten sääntelyiden ja niiden paikallisen 
täytäntöönpanon analysointi ja vertailu voi 
olla sopiva tapa tunnistaa hyviä käytäntöjä 
ja edistää uudistuksia. Tässä raportissa 
yksilöidään kunkin tässä tutkimuksessa 
analysoidun indikaattorin osalta erityisiä 
sääntelyyn liittyviä esteitä yrityksille ja 
tuodaan esiin mahdollisuuksia parantaa 
sääntelyn ja sen täytäntöönpanon laatua ja 

tehokkuutta. Parannuksia voitaisiin saada 
aikaan kopioimalla EU:n tai muun maail-
man hyviä käytäntöjä tai ottamalla mallia 
muista Suomen kaupungeista. Tavoitteena 
on auttaa yksityistä sektoria menestymään 
edistämällä sääntelyä, joka on suunniteltu 
siten, että se on tehokasta, kaikkien saata-
villa ja helposti toteutettavissa.

Suomalaisilla kaupungeilla 
on mahdollisuus jakaa hyviä 
käytäntöjä liiketoimintaympäristön 
parantamiseksi
Merkittävät erot sääntelyn toimivuudessa 
eri kaupungeissa voivat auttaa poliittisia 
päättäjiä tunnistamaan mahdollisuuksia 

KAAVIO 1.3 Oulussa on nopein kokonaisaika

Lähteet: Tätä julkaisua varten kerätyt tiedot sekä Subnational Doing Business- ja Doing Business -tietokannat.

TAULUKKO 1.1 Maarianhaminan, Oulun ja Tampereen pisteet korkeimmat vähintään kahdella osa-alueella

 Yrityksen perustaminen Rakennusluvat
Sähköliittymät ja 

sähkönsaanti Kiinteistönkauppa Kaupallinen riita-asia

Kaupunki
Sijoitus 
(1–6)

Pisteet 
(0–100)

Sijoitus 
(1–6)

Pisteet 
(0–100)

Sijoitus 
(1–6)

Pisteet 
(0–100)

Sijoitus 
(1–6)

Pisteet 
(0–100)

Sijoitus 
(1–6)

Pisteet 
(0–100)

Helsinki 1 88,66 4 71,89 6 85,95 3 78,45 6 65,04

Maarianhamina 6 79,75 1 82,20 1 90,61 6 60,95 5 66,28

Oulu 1 88,66 3 77,99 4 87,17 1 79,28 1 70,38

Tampere 1 88,66 5 71,58 2 89,86 1 79,28 2 69,56

Turku 1 88,66 6 68,72 5 86,28 3 78,45 3 68,60

Vaasa 1 88,66 2 80,03 3 87,33 3 78,45 3 68,60

Lähde: Tätä julkaisua varten kerätyt tiedot. 
Huomautus: Indikaattoripisteet osoittavat, kuinka kaukana sijainti on kunkin alueen talouden parhaasta saavutetusta tuloksesta. Pisteet normalisoidaan välille 0–100 (mitä 
korkeampi tulos, sitä parempi). Jos haluat lisätietoja, voit lukea Doing Business -metodologiasta osoitteessa https://archive.doingbusiness.org/en/methodology.
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parantaa hallinnollisia prosesseja ja 
parantaa paikallisten instituutioiden val-
miuksia. Paikallishallinnot voivat käyttää 
tämän tutkimuksen tuloksia uudistus-
pyrkimysten tukemiseen ja tarvittaessa 
muissa kaupungeissa havaittujen hyvien 
käytäntöjen soveltamiseen. Useimmiten 
sellaisten hyvien käytäntöjen, jotka 
toimivat jo tehokkaasti samassa sään-
tely-ympäristössä, täytäntöönpano on 
yksinkertaisempaa kuin muiden talouk-
sien käytäntöjen omaksuminen. 

Esimerkiksi tuomion saaminen ja täytän-
töönpano on nopeinta Oulussa, jossa se 
vie keskimäärin lähes kolme kuukautta 
vähemmän kuin muissa vertailuanalyysin 
kohteena olevissa kaupungeissa. Tuoma-
rit Oulussa käyttävät enemmän vaihtoeh-
toisia riitojenratkaisumenetelmiä, kuten 
sovittelua. Oulussa saa rakennusluvan 
Suomen kaupungeista nopeimmin, ja sen 
saaminen on viisi kuukautta nopeampaa 
kuin Turussa, joka on hitain kaupunki. Osa 
vaihtelusta selittyy sillä, että Oulu saa 
pienemmän määrän hakemuksia suuriin 
hankkeisiin, mutta kaupunki on myös 
vastannut aktiivisesti resurssitarpeisiin ja 
kasvavaan kysyntään kohdentamalla hen-
kilökuntaa väliaikaisesti tarkastuspuolelta 
rakennuslupapuolelle. Oulun aktiivinen 
rooli pienten projektien rakentajien verk-
koseminaarien ja tiedotustilaisuuksien 
järjestämisessä edistää myös ajankäytön 
tehokkuutta. 

Helsingissä, huolimatta sen suuremmas-
ta asukasluvusta ja kaupunkitiheydestä, 
kaivuluvan saaminen sähköliittymiin on 
nopeinta (yksi viikko) – alle puolet siitä 
ajasta, joka tarvitaan kaikissa muissa 
kaupungeissa paitsi Maarianhaminassa, 
jossa erillistä kaivulupaa ei vaadita. 
Helsingin kaupungilla on yhteistoiminta-
sopimuksia paikallisten yleishyödyllisten 
toimijoiden kanssa lupamenettelyjen 
sujuvoittamiseksi ja kustannusten enna-
koitavuuden parantamiseksi. Se on 
asettanut tiukemmat sisäiset tavoitteet 
kaivulupia varten ja noudattaa sääntöä, 
jonka mukaan ne on myönnettävä 
viidessä työpäivässä. Helsinki on 
kehittänyt räätälöidyn digitaalisen 

toiminnanohjausjärjestelmän, joka mah-
dollistaa koko lupaprosessin seurannan, 
koordinoinnin ja hallinnan. 

Hyväksyntien saaminen rakentamiseen 
tapahtuu sujuvimmin Maarianhaminassa, 
jossa menettelyitä on pienin määrä (13) 
ja kuluu vähiten aikaa (61,5 päivää). 
Maarianhaminassa prosessi maksaa 
myös vähiten (0,46 % varaston arvosta). 
Maarianhamina hyötyy rakennusmark-
kinoidensa suhteellisen pienestä koosta 
mutta myös tehokkaasta koordinoinnista 
rakentajien ja paikallisten viranomaisten 
välillä. Rakennusviranomainen ja vesi- ja 
viemärilaitos jakavat tietoja sisäisesti 
varmistaakseen, että rakennukset voidaan 
liittää paikalliseen vesi- ja viemäriverk-
koon, jolloin hakijan ei tarvitse ottaa erik-
seen yhteyttä vesi- ja viemärilaitokseen. 
Tehokkaiden yleishyödyllisten palvelujen 
ja paremman viranomaisten koordinoin-
nin ansiosta Maarianhaminan sähkö-
verkkoyhtiö tarjoaa myös nopeimmat 
sähköliittymät Suomessa ja on Euroopan 
unionin nopeimpien joukossa. Sähköverk-
koyhtiön ja kunnan välinen sopimus antaa 
mahdollisuuden edetä sähköliitäntä- ja 
rakennustöissä pelkästään ilmoittamalla 
asiasta kaupunginhallitukselle ilman, että 
sähköverkkoyhtiön tarvitsee hankkia lupaa 
tehdä liitäntätöitä, kuten on vaatimuksena 
muissa vertailuanalyysin kohteena olevis-
sa kaupungeissa. 

Suomi voi hakea hyviä käytäntöjä 
liiketoimintaympäristönsä 
parantamiseksi myös muista EU:n 
jäsenvaltioista ja niiden ulkopuolelta
Joissakin tapauksissa muiden talouksien 
hyvät käytännöt voisivat kannustaa suo-
malaisia kaupunkeja olemaan kunnian-
himoisempia sääntelyn uudistamisessa. 
Tässä raportissa viitataan mahdollisiin 
parannuksiin, jotka perustuvat sekä pai-
kallisiin että kansainvälisiin esimerkkeihin 
(taulukko 1.2). Tämä ei kuitenkaan 
tarkoita sitä, että kaikki kaupungit hyö-
tyisivät automaattisesti olemassa olevien 
hyvien käytäntöjen toistamisesta. Useat 
tekijät, kuten paikalliset taloudelliset 
painopisteet, resurssien jakaminen sekä 
näiden muutosten toteuttamisen etujen 

ja kustannusrajoitusten väliset kompro-
missit, vaikuttavat siihen, onko hyvien 
käytäntöjen toistaminen hyödyllistä. 

Yrityksen perustamisen helpottamiseksi 
Suomi voisi lyhentää aikaa, joka kuluu yri-
tyksen rekisteröimiseen Patentti- ja rekis-
terihallitukseen ja Verohallintoon, mikä 
vie tällä hetkellä 32 kalenteripäivää. Tämä 
on huomattavasti enemmän kuin muissa 
EU:n talouksissa, kuten Kreikassa, Tans-
kassa ja Virossa, joissa koko yritysrekis-
teröintiprosessi kestää alle viikon. Näissä 
muissa EU:n talouksissa kaikentyyppiset 
yritykset voivat käyttää sähköistä rekis-
teröintiä. Suomen viranomaiset voisivat 
myös laajentaa vakiomuotoisten perus-
tamisasiakirjojen käyttöä ja tehdä niistä 
riittävän joustavia, jotta ne soveltuisivat 
useimmille pienyrityksille, jotka haluavat 
käyttää sähköistä rekisteröintimahdol-
lisuutta. Slovenia, Portugali, Kreikka ja 
Tanska ovat hyviä esimerkkejä, joita Suomi 
voisi seurata. 

Suomi voisi tehdä huomattavia paran-
nuksia virtaviivaistamalla rakentamista 
edeltävää lupaprosessiaan, erityisesti 
yhdistämällä vaatimuksia ja parantamalla 
virastojen välistä koordinointia. Nikosias-
sa (Kypros) ja Valettassa (Malta) yksi 
yhteyspiste koordinoi toimintaa kaikkien 
viranomaisten kanssa ja antaa yhden 
rakentamista edeltävän tarkastuksen. 
Suomi voisi myös harkita riskiperusteis-
ten katselmusten käyttöönottoa, kuten 
Tanska ja Ruotsi ovat tehneet, virtavii-
vaistaakseen vähäriskisten rakennusten 
rakennuslupaprosessia ja vapauttaak-
seen resursseja monimutkaisempiin 
hankkeisiin. 

Maarianhaminassa kiinteistönkauppa 
kaikkine siihen liittyvine menettelyineen 
kestää 153 päivää ja viidessä muussa 
vertailuanalyysin kohteena olevassa 
suomalaiskaupungissa 76,5 päivää, 
mikä on huomattavasti enemmän kuin 
EU:n keskiarvo eli 28 päivää. Tanskas-
sa kirjaamishakemusten jättäminen 
sähköisesti on ollut pakollista vuodesta 
2009, mikä on lisännyt hakemusten 
tarkastamisen ja käsittelyn tehokkuutta. 
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Tiedotuskampanjat voisivat kannustaa 
useampia omaksumaan käyttöönsä säh-
köistä kiinteistönkauppaa varten luodun 
Kiinteistövaihdannan palvelun. Julkinen 
sitoutuminen palvelujen tarjoamista 
koskeviin standardeihin tietyn määräajan 
kuluessa on ratkaisevan tärkeää, jotta 
varmistetaan, että määräaikoja noudate-
taan käytännössä. Ruotsi on yksi monista 
talouksista, jotka julkaisevat palvelustan-
dardeja erilaisille julkisille palveluille. 

Suomi on keskimäärin muuta Euroopan 
unionia parempi tietyissä sähkönsaan-
nin tehokkuuteen ja laatuun liittyvissä 
toimenpiteissä. Se voisi kuitenkin 
ottaa oppia EU:n muiden talouksien 
hyvistä käytännöistä. Sähköliittymän 

hankkimisprosessia voitaisiin yksinker-
taistaa ottamalla käyttöön digitaalinen 
alusta, joka yhdistäisi yrittäjän valitseman 
sähkönmyyntiyhtiön suoraan sähköverk-
koyhtiöön, kun yrittäjä tekee liittymäti-
lauksen. Näin sähkönmyyntiyhtiö voisi 
yksittäisen yrittäjän sijaan koordinoida 
liittymisprosessin eri vaiheita yhteisen 
digitaalisen rajapinnan kautta. Eräät 
EU-maat, kuten Irlanti, Puola ja Tšekki, 
tarjoavat hyviä esimerkkejä, joita Suomi 
voisi harkita. 

Kaupallisten riita-asioiden alalla Suomi 
voisi ottaa käyttöön prosessilainsäädän-
töönsä lakisääteiset rajoitukset keskeisten 
tapausten osalta, jotta riidanratkaisua voi-
taisiin ennakoida paremmin. Kymmenessä 

EU:n jäsenvaltiossa10 on lakeja, joissa ase-
tetaan aikanormit erilaisille oikeudenkäyn-
tivaiheille, joita noudatetan käytännössä. 
Suomalaiset tuomioistuimet ovat myös 
jäljessä tuomioistuinten automatisoinnis-
sa. Suomi hyötyisi lisäominaisuuksista, 
kuten alkuperäisten valitusten tekemisestä 
sähköisesti11 kaikentyyppisissä siviilioikeu-
dellisissa tapauksissa. Tämä voisi parantaa 
oikeussuojan saatavuutta ja tehostaa 
menettelyjä entisestään. Esimerkiksi 
Tanskassa on kehitetty siviilioikeudellisia 
tapauksia varten pitkälle digitalisoitu 
järjestelmä, jossa kaikki asianosaisten ja 
tuomarin välinen kirjallinen viestintä 
arkistoidaan ja käsitellään digitaalisesti 
Sagsportalen-portaalin kautta. 
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TAULUKKO 1.2 Mahdollisuudet sääntelyn kehittämiseen Suomen kaupungeissa

Sääntelyn 
osa-alue

Keskeiset ministeriöt, viranomaiset ja sidosryhmät*

Hyvät käytännöt Kansallinen taso Paikallinen/alueellinen taso

Yrityksen 
perustaminen

Vakiomuotoisten perustamisasiakirjojen ja sähköisen 
rekisteröinnin käytön laajentaminen kaikentyyppisille yrityksille

• Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)
• Verohallinto

• Ahvenanmaan maakunnan 
hallitus 

Tosiasiallisten edunsaajien rekisteröinnin integrointi yrityksen 
rekisteröintiprosessiin

Elinkeinoluvan saamisen virtaviivaistaminen Ahvenanmaalla

Rakennusluvat Prosessin tehostaminen yhdistämällä rakentamista edeltäviä 
menettelyjä ja parantamalla olemassa olevaa sähköistä 
rakennuslupajärjestelmää

• Ympäristöministeriö
• Ammattiliitot (rakentajat, 

arkkitehdit ja insinöörit)
• Maamittauslaitos (MML)
• Patentti- ja rekisterihallitus (PRH)
• Sähköiset lupajärjestelmät 

(Cloudpermit ja Trimble)
• Vakuutusyhtiöt

• Rakennusvalvontaviranomaiset
• Vesi- ja viemärilaitokset
• Pelastuslaitokset
• Ahvenanmaan maakunnan 

hallitus
• Aluehallintovirasto

Vaihtoehtojen harkitseminen rakennusvalvontaviranomaisen 
kanssa järjestettävälle ennakkoneuvottelulle

Lakisääteisten aikarajojen ja nopeutettujen vaihtoehtojen 
käyttöönotto rakennusluvan saamiseksi

Yksityisen sektorin roolin vahvistaminen 
rakennuslupaprosessissa ja pakollisten vakuutusten ja vastuiden 
käyttöönotto rakennuttajille ja arkkitehdeille

Riskiperusteisen valvonnan käyttöönoton harkitseminen

Sähköliittymät ja 
sähkönsaanti

Liittymäpalveluiden aikataulujen määrittäminen, seuraaminen 
ja valvominen

• Energiavirasto
• Työ- ja elinkeinoministeriö
• Turvallisuus- ja kemikaalivirasto 

(Tukes)
• Fingrid Oyj 
• Energiateollisuus ry
• Sähköalojen ammattiliitto ry
• Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto 

(STUL)

• Sähköverkkoyhtiöt
• Sähkönmyyntiyhtiöt
• Ahvenanmaan maakunnan 

hallitus
• Ahvenanmaan energiavirasto 

(Ålands Energimyndighet)
• Kraftnät Åland AB
• Paikalliset kunnat
• Paikalliset insinööriliitot

Avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden lisääminen keräämällä ja 
julkaisemalla tilastoja

Yleishyödyllisten palveluiden ja kuntien välisen koordinoinnin 
parantaminen siten, että sijoitus- ja kaivuluvat korvataan töitä 
koskevalla ilmoituksella

Kaikkien uuden sähköliittymän saamiseksi edellytettävien 
menettelyjen suorittaminen sähköisesti yhdessä vaiheessa

Arvioidaan mahdollisuutta vähentää uuden liittymän 
hankkimisesta aiheutuvaa taloudellista taakkaa

Kiinteistönkauppa Sähköisen kiinteistönkaupan edistäminen • Maamittauslaitos (MML)
• Maa- ja metsätalousministeriö
• Oikeusministeriö

• Ahvenanmaan maakunnan 
hallitus

• Paikalliset viranomaiset 
Maarianhaminassa

• Kaupanvahvistajat
• Kiinteistönvälittäjät
• Lakimiehet
• Pankit

Nopeutetun käsittelymenettelyn käyttöönotto

Kaikkia MML:n tarjoamia palveluja koskevien standardien 
käyttöönotto ja niiden julkisen saatavuuden ja sitovuuden 
varmistaminen

Maanhankintalupaprosessin yksinkertaistaminen 
Maarianhaminassa

Kaupallinen 
riita-asia

Tuomioistuinten tapausten määrien tutkiminen 
oikeudenkäyntien viivästymisen syiden selvittämiseksi ja 
määräaikojen asettamisen harkitseminen keskeisille riita-asioille

• Oikeusministeriö
• Tuomioistuinlaitos

• Käräjäoikeudet

Sähköisten toimintojen käytön laajentamisen ja edistämisen 
jatkaminen tuomioistuimissa

Kaupallisiin asioihin erikoistuneiden osastojen perustamisen 
harkitseminen tuomioistuimiin tai markkinaoikeuden toimivallan 
laajentamisen harkitseminen

Kannustimien tarjoaminen sovittelun lisäämiseksi 
tuomioistuimissa

*Luettelossa on tärkeimmät ministeriöt ja viranomaiset, joilla on merkitystä kullakin sääntelyn osa-alueella, mutta muutkin tahot voivat tulla kyseeseen.
Huomautus: Kaikki hyvät käytännöt on esitetty yksityiskohtaisesti asianomaisen indikaattoriosion lopussa.
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Yrityksen perustamisprosessi 
Suomessa on virtaviivainen ja 
edullinen, mutta vie aikaa
Viidessä kuudesta mittauksen kohteena 
olleesta kaupungista yrityksen perusta-
misprosessia säännellään vain kolmella 
menettelyllä. Vain neljä muuta EU:n 
jäsenvaltiota – Irlanti, Kreikka, Slovenia ja 
Viro – onnistuivat saavuttamaan tämän 
tavoitteen (kaavio 1.4). Näiden kolmen 
menettelyn suorittaminen kestää Suo-
messa kuitenkin yli kuukauden. Euroopan 
unionin maista vain Puolassa prosessi 
on pidempi (37 päivää). Sitä vastoin 
yrityksen perustaminen Virossa kestää 
vain 3,5 päivää; rekisteröinti tapahtuu 
kaikentyyppisten yritysten osalta täysin 
sähköisesti, ja osakeyhtiöiden rekiste-
röintimenettelyjä voidaan nopeuttaa. 

Suomen vertailuanalyysin kohteena 
olevien kaupunkien yrittäjien tarvitsee 
maksaa vain noin 0,9 % tuloista asukasta 
kohden uuden osakeyhtiön rekisteröimi-
sestä, mikä on huomattavasti vähemmän 
kuin EU:n keskiarvo eli 3,2 %. Poikkeuk-
sena on Maarianhamina, jossa vaatimus 
paikallisen elinkeinoluvan hankkimisesta 
Ahvenanmaan hallitukselta lisää pro-
sessiin yhden vaiheen ja 30 päivää sekä 
nostaa kustannukset 1,11 %:iin tuloista 
asukasta kohden (taulukko 1.3). 

Vuodesta 2019 lähtien suomalaisten 
yrittäjien ei ole enää tarvinnut tallettaa 
2 500 euroa osakepääomaksi ennen 
yhtiöittämistä.12 Yksitoista muuta 
EU:n jäsenvaltiota on myös poistanut 
tämän vaatimuksen tai niiden maksama 

vähimmäispääomavaatimus on alle 0,1 % 
tuloista asukasta kohden.13

Yrityksen rekisteröinti Suomessa 
edellyttää kolmea päävaihetta
Uuden osakeyhtiön (oy) rekisteröinti 
Suomessa on keskitetty ja edellyttää 
kolmea päävaihetta kaikissa vertailuana-
lyysin kohteena olevissa kaupungeissa 
paitsi Maarianhaminassa, jossa vaadi-
taan neljäs vaihe paikallisen elinkeino-
luvan saamiseksi (kaavio 1.5). Kaikki 
uudet yhtiöt on rekisteröitävä Patentti- ja 
rekisterihallituksen (PRH) kauppare-
kisteriin. Osakeyhtiölain (624/2006) 
mukaan uusien yhtiöiden on tehtävä 
rekisteröinti-ilmoitus kolmen kuukauden 
kuluessa yhtiöjärjestyksen allekirjoit-
tamisesta. Rekisteröintiä hallinnoidaan 

Yrityksen perustaminen

KAAVIO 1.4 Yrityksen perustaminen Suomeen on edullista, mutta kestää kauemmin kuin EU:ssa keskimäärin

Lähteet: Tätä julkaisua varten kerätyt tiedot sekä Subnational Doing Business- ja Doing Business -tietokannat.
Huomautus: EU:n keskiarvot on määritetty 27 EU-jäsenmaan pääkaupunkien tietojen perusteella. Tiedot on kerätty osana viimeisintä Doing Business -mittausta ja EU:n alueellista arviointia, 
ja ne ovat ajalta: huhtikuu 2022 Tanskan, Suomen ja Ruotsin osalta, joulukuu 2020 Itävallan, Belgian ja Alankomaiden osalta ja toukokuu 2019 kaikkien muiden EU-maiden osalta. 
* Irlanti, Kreikka, Slovenia, Viro.

(lukumäärä)
Menettelyt

EU:n keskiarvo

Tanska

Itävalta,
Saksa, Tšekki

Suomi ja 4 muuta*
(EU:n parhaat)

1

2

3

5

4

6

7

8

Maarianhamina

5 suomalaista kaupunkia

9

Ruotsi

(päivinä)
Aika

EU:n keskiarvo

Saksa

Puola

Viro (EU:n paras)

1

10

15

5

30

35

65

60

40

Maarianhamina

Ruotsi

Tanska

5 suomalaista kaupunkia

(% tuloista asukasta kohden)
Kustannukset

EU:n keskiarvo

Saksa

5 suomalaista kaupunkia
Ruotsi

Viro

Italia

Slovenia (EU:n paras) 0

2

3

1

4

5

13

6

7

Tanska

14

Maarianhamina
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Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ) 
kautta, joka on ollut toiminnassa vuodes-
ta 2001 alkaen ja jota ylläpitävät yhdessä 
PRH ja Verohallinto. Järjestelmä antaa 
molemmille viranomaisille mahdollisuu-
den jakaa tietoja uusista yritysrekisteröin-
neistä ja lopettamisista reaaliaikaisesti, ja 
yrittäjät voidaan rekisteröidä molemmille 
viranomaisille yhdellä ilmoituksella (laa-
tikko 1.1). Kun yrittäjä on toimittanut 
perustamisilmoituksen kaupparekisteriin, 
tiedot käsitellään YTJ:n kautta ja yritys 
kirjataan sekä PRH:n kaupparekisteriin 
että Verohallinnon ennakkoperintäre-
kisteriin14 ja työnantaja- ja arvonlisä-
verorekistereihin. Yhtiöt, jotka myyvät 
tavaroita tai palveluja yli 15 000 euron 
arvosta tilikautta kohden (12 kk), tulee 
merkitä alv-rekisteriin lukuun ottamatta 
tiettyjä sosiaali- ja terveysalan yhtiöitä.15 

Jos yrityksessä on työntekijöitä, se on 
kirjattava työnantajarekisteriin.16

Ilmoittautuminen voidaan suorittaa 
sähköisesti YTJ:n kautta17 tai paperimuo-
dossa tekemällä ilmoitus PRH:n pääkont-
torilla Helsingissä tai lähettämällä se 
postitse (taulukko 1.4). Paperimuodossa 
rekisteröityminen on kalliimpaa (380 
euroa) ja kestää kauemmin (32 päivää) 
kuin sähköinen rekisteröinti (240 euroa 
ja 10 päivää). Sähköinen rekisteröinti on 
kuitenkin mahdollista vain, jos seuraavat 
edellytykset täyttyvät: i) yrityksen osake-
pääoma ja osakkeiden merkintähinta ovat 
molemmat nollassa, ii) vakiomuotoista 
yhtiöjärjestystä käytetään ja iii) kaikilla 
yrityksen perustajilla18 on suomalainen 
henkilötunnus. Jos jokin näistä edellytyk-
sistä ei täyty, yrityksen on noudatettava 

paperipohjaista prosessia. Tässä rapor-
tissa käytetyn hypoteettisen yrityksen 
perustamispääoma on 434 087 euroa, 
joten tapaustutkimuksessa oletetaan, 
että kaupparekisteriin toimitetaan pape-
rinen hakemus. 

Ennen rekisteröitymistä yrityksen perus-
tajat voivat tarkistaa yrityksen nimen 
saatavuuden PRH:n verkkosivuilta.19 

Vaikka nimeä ei voi varata ennen rekiste-
röintiä, perustajat voivat ehdottaa kolmea 
eri nimeä tehdessään perustamisilmoi-
tuksen.20 Vaadittujen lomakkeiden21 ja 
ohjeiden lisäksi verkkosivustolla on myös 
valmis perustamispaketti, joka sisältää 
yhtiösopimuksen ja yhtiöjärjestyksen 
mallit, joita yritykset voivat käyttää tai 
mukauttaa tarpeisiinsa.

Jos yritys omistaa osakepääomaa, sen 
on avattava pankkitili ja talletettava 
osakepääoma ennen rekisteröitymistä 
kaupparekisteriin. Lain mukaisesti PRH:lla 
on oltava todiste talletetusta osakepää-
omasta, jotta se voi rekisteröidä yrityksen. 
Jos osakepääoma maksetaan apporttina, 
PRH:lle on toimitettava yrityksen tilintar-
kastajan antama todistus omaisuuden 
siirrosta.

Paperinen rekisteröinti kestää keskimää-
rin 32 päivää. Kun perustamisilmoitus on 
käsitelty YTJ:n kautta, Y-tunnus annetaan 
parin päivän kuluessa. Y-tunnus myön-
netään alustavasti, kunnes rekisteröinti 
on suoritettu virallisesti. Tämä numero 
yksilöi uuden yrityksen kaupparekisteris-
sä ja Verohallinnossa, ja yritysten tulee 
käyttää sitä laskuissaan, yrityskirjeissään 
ja lomakkeissaan. Tämän jälkeen yritys 
odottaa rekisteröintipäätöksiä molem-
milta viranomaisilta, jotka tarkastelevat 
hakemusta rinnakkain. Y-tunnuksen 
myöntämisen jälkeen PRH tarkastaa asia-
kirjat, mukaan lukien yhtiöjärjestyksen, 
tarkistaakseen, että ne ovat lain mukaisia. 
Verohallinto puolestaan tarkastaa yrityk-
sen toimialan ja omistajien taustat. 

Hakijat voivat seurata rekisteröintipro-
sessin etenemistä Virre-tietopalvelun 
ilmoitushaun avulla.22 Rekisteröinnin 

TAULUKKO 1.3 Yrityksen perustamisprosessi on sama kaikkialla Suomessa paitsi 
Maarianhaminassa

Kaupunki Sijoitus
Pisteet 
(0–100)

Menettelyt 
(lukumäärä)

Aika 
(päivinä)

Kustannukset 
(% tuloista asukasta kohden)

Helsinki 1 88,66 3 33,5 0,9

Oulu 1 88,66 3 33,5 0,9

Tampere 1 88,66 3 33,5 0,9

Turku 1 88,66 3 33,5 0,9

Vaasa 1 88,66 3 33,5 0,9

Maarianhamina 6 79,75 4 63 1,1

Lähde: Tätä julkaisua varten kerätyt tiedot.
Huomautus: Sijoitukset lasketaan pyöristämättömän pistemäärän perusteella, kun taas pistemäärät näytetään 
taulukossa vain kaksinumeroisena. Sijoitukset perustuvat yrityksen perustamiseen liittyvien menettelyjen, ajan, 
kustannusten ja maksetun vähimmäispääoman keskiarvoon. Pistemäärä normalisoidaan välille 0–100 (mitä 
korkeampi tulos, sitä parempi).

KAAVIO 1.5 Miten yritysrekisteröintiprosessi toimii Suomessa?

(a) Menettely koskee vain Maarianhaminaa
Lähde: Tätä julkaisua varten kerätyt tiedot.
Huomautus: Elinkeinoluvan hankkiminen Maarianhaminassa voidaan toteuttaa samanaikaisesti tosiasiallisten 
edunsaajien rekisteröinnin kanssa.

2. Työntekijöiden
eläkevakuutuksen,

tapaturmavakuutuksen
ja sairausvakuutuksen

hankkiminen yksityiseltä
vakuutuksenantajalta

3. Tosiasiallisia 
edunsaajia

koskevien tietojen
toimittaminen PRH:lle

4. Elinkeinoluvan
hankkiminen (a)

1. Yksittäisen
perustamisilmoituslomakkeen
toimittaminen Patentti- ja

rekisterihallitukselle 
(PRH) ja Verohallinnolle 

sekä alv-rekisteröinti
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jälkeen hakijat saavat PRH:lta kauppare-
kisteriotteen ja rekisteröidyn yhtiöjärjes-
tyksen sekä sähköpostitse että postitse. 
He saavat myös Verohallinnolta viestin, 
jossa vahvistetaan heidän asemansa 
yhtiöverovelvollisena ja heidän rekisteröi-
tymisensä eri rekistereihin joko postitse 
tai OmaVero-palvelun kautta.23

Kun yritys on virallisesti rekisteröity, 
yrityksen omistajat hankkivat työnteki-
jöilleen tarvittavan eläke-, tapaturma- ja 
sairausvakuutuksen. Useat yksityiset 
vakuutusyhtiöt Suomessa tarjoavat näitä 
palveluja. Samanaikaisesti liiketoiminnan 
perustajat tallentavat tiedot tosiasiallisis-
ta edunsaajista PRH:lle. Tämä vaatimus, 

TAULUKKO 1.4 Sähköinen rekisteröinti on nopeampaa ja edullisempaa, mutta se ei 
aina ole mahdollista

Sähköinen rekisteröinti Paperinen rekisteröinti

Vähimmäispääomavaatimukset Osakkeiden osakepääoman ja 
merkintähinnan on oltava nolla

Osakepääoma ja osakkeiden 
merkintähinta voivat olla yli nolla

Käsittelyaika 10 päivää 32 päivää

Hinta 240 euroa 380 euroa

Yhtiöjärjestys Ainoastaan vakiomuotoista 
yhtiöjärjestystä voidaan käyttää 

Vakiomuotoisia yhtiöjärjestyksiä 
voidaan mukauttaa tai uusia 

yhtiöjärjestyksiä voidaan laatia 
yrityksen tarpeiden mukaan 

Ilmoituksen toimitustapa Lähetetty sähköisesti YTJ:n 
verkkosivuston kautta

Toimitettu postitse 
tai henkilökohtaisesti 

keskustoimistossa

Lähde: Tätä julkaisua varten kerätyt tiedot. 
Huomautus: Sähköisen ja paperipohjaisen rekisteröinnin aika-arviot perustuvat yksityisen sektorin asiantuntijoiden 
ilmoittamaan mediaaniarvioon.

LAATIKKO 1.1 Suomen sähköisen hallinnon muutos yrityksen perustamisen ja toiminnan sujuvoittamiseksi

Euroopan komission vuoden 2022 digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksin mukaan Suomi on Euroopan unionin toiseksi 
paras digitaalisten julkisten palvelujen tarjoaja, sillä Suomi sai korkeat pisteet esitäytettyjen lomakkeiden ja verkkopalvelujen 
saatavuudesta yksityishenkilöille ja yrityksille sekä sähköisten viranomaispalvelujen korkeasta käyttöasteesta.a Tämä kuvastaa 
keskittymistä julkisen sektorin tarjoamien palvelujen automaatioasteen nostamiseen pitkällä aikavälillä.

Internetin käytön lisääntyminen ja tietotekniikan käyttöönotto mahdollistivat 1990-luvulla sen, että julkiset virastot pystyivät 
parantamaan yksityishenkilöitä ja yrityksiä koskevien tietojen keräämistä palvelujensa tehostamiseksi. Esimerkiksi Verohallinto 
käytti näitä tietoja helpottaakseen vuotuista veroilmoitusprosessia lähettämällä veroehdotuksen veronmaksajille tarkistettavak-
si. Jos tiedot olivat oikein, veroilmoitusta tai muita asiaa tukevia asiakirjoja ei tarvinnut toimittaa. 

Yrittäjien kannalta Yritys- ja yhteisötietojärjestelmän (YTJ) perustaminen vuonna 2001 muutti uuden yrityksen perustamispro-
sessia. YTJ kehitettiin Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) ja Verohallinnon yhteishankkeena, jotta ne voisivat jakaa keskenään 
tietoja uusista yrityksistä. Yrittäjät pystyisivät nyt toimittamaan molemmille viranomaisille yhden yhteisen perustamisilmoituk-
sen, joka kattaisi yrityksen, ennakkomaksun, työnantajan ja alv-rekisteröinnin vaatimukset. 

Yritys- ja yhteisötunnus (Y-tunnus) lanseerattiin samana vuonna toimimaan yritysten ja organisaatioiden yhtenäisenä tunnis-
teena. Yritystunnus helpotti uusien yritysten rekisteröintiä, muutoksia ja lopettamisia koskevien tietojen jakamista ja päivittä-
mistä. Kansalaiset puolestaan saivat YTJ:n kautta maksutta käyttöönsä reaaliaikaisia tietoja, kuten yrityksen nimen, oikeudelli-
sen muodon, sijainnin, päätoimialan, toimintakielen, osoitteen, konkurssi- tai saneeraustilanteen ja verovelvoitteet. 

Tietojen saatavuus, yhdessä verkkopankkitoiminnan ja sähköisen tunnistamisen lisääntyneen tietotekniikan käyttöönoton kans-
sa, helpotti sähköisten palvelujen laajentamista niin yrityksille kuin yksityishenkilöillekin. Niihin kuului maksuttoman sähköisen 
palvelun käyttöönotto palkanlaskennassa, palkanmaksussa ja pienille työnantajille tehtävissä virallisissa ilmoituksissa vuonna 
2006 sekä palvelu veroilmoitusten tekemiseksi sähköisesti vuonna 2008. Vuonna 2018 Verohallinto käynnisti monivuotisen 
IT-uudistushankkeen jälkeen OmaVero-portaalin, joka kokoaa kaikki yksityishenkilöiden ja yritysten digitaaliset palvelut yhdelle 
alustalle.b Viimeisimpänä, vuonna 2021, työ- ja elinkeinoministeriö käynnisti Yrityksen digitalous -hankkeen, jonka tavoitteena 
on luoda järjestelmä, jossa kaikki liiketoimet käsitellään digitaalisesti siten, että tiedot liikkuvat saumattomasti, turvallisesti ja 
reaaliaikaisesti. Tähän sisältyvät sähköinen laskutus ja sähköiset kuitit, ja sen avulla yritykset voivat helposti siirtää rahoitustie-
toja kumppaneilleen ja valtion viranomaisille.c

a. Euroopan komissio. Digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksi (DESI) 2022, Suomen maaprofiili. Saatavilla osoitteessa  
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/countries-digitisation-performance.

b.  Verohallinto. "Verohallinnon digitalisaation kehityshistoria". Saatavilla osoitteessa https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/verohallinnon_esittely 
/verohallinnon-digihistoria/.

c. Lisätietoja Yrityksen digitalous -hankkeesta on osoitteessa https://www.prh.fi/fi/tietoa_prhsta/ajankohtaista/projektit/yrityksen_digitalous.html.

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/countries-digitisation-performance
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/verohallinnon_esittely/verohallinnon-digihistoria/
https://www.vero.fi/tietoa-verohallinnosta/verohallinnon_esittely/verohallinnon-digihistoria/
https://www.prh.fi/fi/tietoa_prhsta/ajankohtaista/projektit/yrityksen_digitalous.html
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joka on ollut voimassa heinäkuusta 2019 
lähtien,24 tehdään kokonaan verkossa, 
ja se on maksuton. Tämän menettelyn 
loppuun saattamiseksi yritys tekee 
kaupparekisteriin ilmoituksen, joka on 
allekirjoitettava sähköisesti saman henki-
lön toimesta, joka allekirjoittaa yrityksen 
muut ilmoitukset. 

Yrityksen rekisteröinti vie 
suurimman osan ajasta, ja 
Maarianhaminassa paikallinen 
elinkeinolupa lisää aikaa ja 
kustannuksia 
Yhtiörekisteröinti PRH:ssa ja Verohallin-
nossa vie Suomessa suuren osan ajasta, 
kestäen 32 päivää (kaavio 1.6). Yksi 
suurimmista syistä tämän menettelyn 
kestoon on yhtiöjärjestyksen tarkistami-
nen. Asiakirjojen muutospyynnöt voivat 
pidentää prosessia. Tämä voi pahentua 
ruuhka-aikoina. Osakeyhtiöt voivat 
käyttää pohjana vakiomuotoista yhtiöjär-
jestystä, mutta yleensä ne mukautetaan 
yhtiön omiin tarpeisiin. Lisäksi PRH:n 
viime vuosina toimitettujen hakemusten 
määrä on kasvanut: vuonna 2016 rekiste-
röitiin 13 584 osakeyhtiötä, ja vuonna 2021 
rekisteröitiin 21 706 osakeyhtiötä. Tämä 
lisää työmäärää entisestään.25 Tähän 
haasteeseen vastatakseen PRH on inves-
toinut menetelmiensä ja sisäisten tie-
totekniikkaprosessiensa parantamiseen 

hakemusten käsittelyä varten ja lisännyt 
hieman henkilömääräänsä.26

Tutkimuksen kohteena olleista kaupun-
geista ainoastaan Maarianhaminassa 
yritysten on rekisteröidyttävä myös alue-
viranomaisille.27 Elinkeinoluvan saaminen 
Ahvenanmaan maakunnan hallitukselta 
lisää yrityksen perustamiseen kuluvaa 
aikaa 30 päivällä. Tämä vaatimus perus-
tuu elinkeino-oikeudesta annettuun lakiin 
(47/1996) ja koskee kaikkia Ahvenan-
maalla liiketoimintaa harjoittavia yrityk-
siä. Yritykset voivat hakea pysyvää lupaa, 
jos vähintään yhdellä osakkaista ja yhdel-
lä hallituksen jäsenistä on Ahvenanmaan 
"aluekansalaisuus". Muussa tapauksessa 
vaaditaan väliaikainen lupa. Ahvenan-
maan maakunnan hallitus tarkistaa toi-
mitettujen asiakirjojen perusteella, että 
toimintakieli on ruotsi ja tarkistaa yrityk-
sen kotipaikan, toiminnan luonteen sekä 
sen, missä määrin yritys ja sen toiminta 
ovat juurtuneet Ahvenanmaalle (mukaan 
lukien paikallisen työvoiman, palvelujen 
ja raaka-aineiden käytön).28 Hakemuksen 
voi jättää sähköisesti 100 euron hintaan 
pysyvästä luvasta ja 80 euron hintaan 
tilapäisestä luvasta. 

MITÄ VOIDAAN 
PARANTAA?

Vakiomuotoisten 
perustamisasiakirjojen ja sähköisen 
rekisteröinnin käytön laajentaminen 
kaikentyyppisille yrityksille
Yrityksen rekisteröinti Suomessa kestää 
keskimäärin 32 kalenteripäivää. Tämä on 
huomattavasti pidempään kuin muissa 
EU:n talouksissa, kuten Kreikassa, Tans-
kassa ja Virossa, joissa osakeyhtiöiden 
koko rekisteröintiprosessi, mukaan lukien 
vero-, alv- ja työnantajarekisteröinti, kes-
tää alle viikon. Näissä muissa EU-maissa 
sähköinen rekisteröinti on mahdollista 
kaikentyyppisille yrityksille, myös niille, 
joiden osakepääoma on yli nolla euroa. 
Suomessa yrittäjät voivat perustaa uuden 
osakeyhtiön sähköisen järjestelmän 
kautta vain, kun osakepääoma on nolla, 
vakiomuotoinen yhtiöjärjestys on sopiva 
ja kaikilla osakkeiden merkitsijöillä on 
suomalainen sosiaaliturvatunnus. Säh-
köinen rekisteröinti kestää keskimäärin 10 
päivää, ja nämä tapaukset ovat yleensä 
yksinkertaisempia ja helpommin arvioita-
vissa. Paperiset hakemukset vievät yleen-
sä enemmän aikaa, koska ne edellyttävät 
enemmän manuaalisia varmistusvaiheita. 
Monissa tapauksissa tämä edellyttää toi-
mitetun yhtiöjärjestyksen tarkistamista 

KAAVIO 1.6 Elinkeinoluvan saaminen lähes kaksinkertaistaa yrityksen perustamisajan Maarianhaminassa

* Samanaikainen edellisen menettelyn kanssa
Lähde: Tätä julkaisua varten kerätyt tiedot.
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sen lain mukaisuuden varmistamiseksi. 
Tämä prosessi saattaa vaatia postitse 
tapahtuvaa lisäyhteydenpitoa yrityksen 
perustajien kanssa, koska asiakirjoihin 
voi olla tarpeen tehdä muutoksia, mikä 
lisää rekisteröinnin loppuunsaattamiseen 
kuluvaa aikaa. 

PRH aikoo siirtyä sähköisten hakemusten 
sallimiseen tapauksissa, joissa on kyse 
osakepääomayhtiöistä, ja sen tavoitteena 
on, että kaikki rekisteröintihakemukset 
tehdään sähköisesti vuoteen 2025 
mennessä. Tämä edellyttää muutoksia 
sääntelyihin, jotka ovat nyt eduskunnan 
valmisteluvaiheessa. PRH:n on myös 
parannettava tietotekniikkajärjestelmiään 
palvelun laajentamiseksi.

Viranomaiset voisivat myös laajentaa 
vakiomuotoisten perustamisasiakirjojen 
käyttöä ja tehdä niistä riittävän jous-
tavia, jotta ne soveltuisivat useimmille 
pienyrityksille, jotka haluavat käyttää 
sähköistä rekisteröintiä. Yksinkertaisem-
pien yritysrakenteiden osalta standar-
dointi voisi helpottaa automaattista 
tietojen vahvistamista ja lainsäädännön 
noudattamista. Suuremmat yritykset, 
joilla on monimutkaisemmat rakenteet 
ja erityisvaatimuksia, voivat edelleen 
käyttää räätälöityjä perustamisasiakir-
joja. Esimerkiksi Sloveniassa yritykset 
voivat käyttää keskitettyä palvelupistettä 
(SPOT-piste) yksinkertaisen osakeyhtiön 
perustamiseen. Menettelyssä käytetään 
vakiomuotoista sähköistä yhtiöjärjestys-
tä, ja sitä voivat käyttää sekä yhden että 
usean jäsenen osakeyhtiöt. Useimmat 
portugalilaiset yrittäjät rekisteröivät 
yrityksen käyttämällä ennalta hyväk-
syttyä vakiomuotoista yhtiöjärjestystä, 
joka on saatavilla Empresa na Horasta. 
Tämän aloitteen kautta yrittäjät voivat 
välittömästi perustaa yhden hengen yri-
tyksen, yksityisen osakeyhtiön tai julkisen 
osakeyhtiön vain yhdellä palvelupisteellä. 
Kreikassa yksityisyritys voidaan perustaa 
sähköisesti käyttämällä vakiomuotoisia 
perustamisasiakirjoja.29 Tanskassa kaikki 
yritysrekisteröinnit tehdään sähköisesti 
Virk.dk-portaalin kautta osakepääoman 
määrästä riippumatta. Portaali tarjoaa 

vakiomuotoisen yhtiöjärjestysmallin, 
jonka uuden osakeyhtiön perustajat 
voivat mukauttaa tarpeisiinsa ja liittää 
sähköiseen rekisteröintihakemukseensa.

Tosiasiallisten edunsaajien 
rekisteröinnin integrointi yrityksen 
rekisteröintiprosessiin
Suomi – muiden EU-maiden, kuten Alan-
komaiden, Belgian ja Ruotsin, rinnalla – 
edellyttää, että uudet yritykset rekisteröivät 
tai ilmoittavat aktiivisesti perimmäiset 
tosiasialliset edunsaajat (PTE), eli luonnolli-
set henkilöt, jotka viime kädessä omistavat 
yrityksen tai käyttävät siinä määräysvaltaa, 
erikseen.30 Suomessa prosessi voidaan 
suorittaa sähköisesti alle päivässä. Yrittäji-
en on kuitenkin odotettava, että yrityksen 
rekisteröinti on valmis ennen kuin he voivat 
rekisteröidä tosiasialliset edunsaajat PRH:n 
verkkosivuilla. Muissa Euroopan talouk-
sissa nämä tiedot toimitetaan liittymisen 
yhteydessä.

Virtaviivaistaakseen tätä prosessia viran-
omaiset voisivat yhdistää tosiasiallisten 
edunsaajien rekisteröinnin yrityksen rekis-
teröintiprosessiin. Esimerkiksi Itävallassa 
ja Tanskassa kaikki asiaankuuluvat tiedot 
siirretään automaattisesti PTE-rekiste-
riin, kuten tapaustutkimuksen kaltaisen 
osakeyhtiön, jossa kaikki osakkaat ovat 
luonnollisia henkilöitä, kun kaupallinen 
rekisteröintiprosessi on saatu päätökseen. 
Täten erillistä menettelyä ei tarvita. Sak-
sassa yrittäjän, joka toimittaa kaikki olen-
naiset tiedot yrityksen rekisteröimiseksi, ei 
tarvitse toimittaa tosiasiallisen edunsaajan 
rakennetta erikseen avoimuusrekisteriin 
(Transparenzregister). Virossa PTE-tiedot 
toimitetaan yritysportaalin kautta osana 
yrityksen rekisteröintiä kaupparekisteriin. 
Luxemburgissa notaari voi tehdä PTE-re-
kisteröinnin verkossa edunsaajarekisteriin 
samaan aikaan kuin yritysrekisteröinnin. 

Elinkeinoluvan saamisen 
virtaviivaistaminen 
Maarianhaminassa
Elinkeinoluvan hankkiminen Ahvenan-
maan maakunnan hallitukselta Maa-
rianhaminassa lähes kaksinkertaistaa 
yrityksen perustamiseen kuluvan ajan 

muuhun Suomeen verrattuna. Vaikka 
yrittäjä voi jättää hakemuksen sähköises-
ti, hänen on odotettava luvan saamista ja 
toiminnan aloittamista jopa 30 päivää. 
Prosessin virtaviivaistamiseksi ja nopeut-
tamiseksi Ahvenanmaan maakunnan 
hallitus voisi tarkistaa sisäiset menet-
telynsä hakemusten tarkastamiseksi ja 
hyväksymiseksi. Viranomaiset voisivat 
myös harkita lakisääteisten määräaikojen 
asettamista luvan myöntämiselle, mikä 
parantaisi prosessin ennakoitavuutta 
yrittäjien kannalta. 

Vaihtoehtoisesti lakeja ja asetuksia voitai-
siin uudistaa niin, että yrittäjät voivat itse 
vakuuttaa noudattavansa Ahvenanmaal-
la harjoitettavaa liiketoimintaa koskevia 
vaatimuksia. Tällaiset uudistukset voisi-
vat antaa viranomaiselle mahdollisuuden 
suorittaa jälkikäteen muita tarkastuksia, 
esimerkiksi satunnaistarkastuksia, ilman 
että yrityksen perustamistoiminta vii-
västyy. Muissa talouksissa viranomaiset 
vaativat lupia vain säännellyillä tai strate-
gisilla aloilla toimivilta yrityksiltä. Toisille 
riittää pelkkä ilmoitus omasta vastuusta. 
Näin on Espanjassa, jossa yrityksen 
perustajat antavat ilmoituksen, jossa he 
ilmoittavat noudattavansa kyseisen alan 
sovellettavaa lainsäädäntöä.
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Suomen rakennuslupajärjestelmää sään-
nellään ensisijaisesti valtakunnallisella 
tasolla maankäyttö- ja rakennuslailla. 
Poikkeuksena on Ahvenanmaan itsehallin-
toalue, jonka pääkaupunki on Maarianha-
mina ja jossa Ahvenanmaan maakunnan 
hallitus asetti vuonna 2008 maankäyttöä 
ja rakennuslupia säänteleviä lakeja.31 
Lupajärjestelmän toteuttaminen koko Suo-
messa on kuntien vastuulla. Kunta vastaa 
maankäytön suunnittelun ja rakentamisen 
ohjauksesta ja valvonnasta alueellaan. 
Tämä johtaa siihen, että rakennuttajien 
rakennuslupien hallinnointi vaihtelee jonkin 
verran eri puolilla Suomea. Maankäyttö- ja 
rakennuslakia arvioidaan ja uudistetaan 
parhaillaan ympäristöministeriön johdolla. 

Rakennusluvan saaminen 
kestää Turussa yli kolme kertaa 
kauemmin kuin Maarianhaminassa
Tässä tutkimuksessa vertailuanalyysin 
kohteena olevien kuuden suomalaisen 
kaupungin välillä on huomattavia eroja 
rakennuslupaprosessin tehokkuudessa 
(taulukko 1.5). Rakennuslupien saaminen 
on helpompaa ja nopeampaa Maarian-
haminassa, jossa prosessi vaatii vähiten 
menettelyjä (13) ja lyhimmän ajan (61,5 

päivää). Maarianhaminassa prosessi 
maksaa myös vähiten (0,46 % varaston 
arvosta). Prosessi on sitä vastoin vaikein 
Turussa, jossa se vaatii kaksi lisämenet-
telyä, kestää viisi kuukautta kauemmin 
ja maksaa lähes kaksi kertaa enemmän 
kuin Maarianhaminassa. Helsinki, Oulu 
ja Tampere vaativat eniten toimenpiteitä 
(16), ja Tampere on kallein kaupunki  
(1,1 % varaston arvosta). 

Rakennuslupien saaminen 
on Suomessa nopeampaa 
ja halvempaa kuin muualla 
Euroopan unionissa 
Rakennuslupien myöntäminen Suomessa 
edellyttää keskimäärin 15,2 menettelyn 
suorittamista 120,8 päivän aikana, ja kus-
tannukset ovat 0,8 % varaston arvosta 
(kaavio 1.7). Prosessiin liittyy yksi vaihe 
enemmän, mutta se on yli kaksi kuu-
kautta nopeampi kuin Euroopan unionin 
jäsenvaltioiden keskiarvo (188,5 päivää) 
ja maksaa alle puolet EU:n keskiarvosta 
(2,0 %). Tarvittavien menettelyjen 
määrä on suurempi vain kahdeksassa 
EU:n jäsenvaltiossa.32 Tanska, Euroopan 
unionin tehokkain toimija seitsemällä 
menettelyllä (alle puolet Suomen 

menettelyistä), käyttää yhtä kansallista 
portaalia nimeltä Byg og Miljø,33 joka 
yhdistää useita prosessin vaiheita. 
Ruotsissa on myös vähemmän menet-
telyjä (yhdeksän) kuin Suomessa, mutta 
prosessi kestää kaksi viikkoa kauemmin. 
Rakentamisen laadunvalvontaindeksissä 
kaikki Suomen kaupungit saavat 11 pistet-
tä 15:stä mahdollisesta – asettuen EU:n 
keskiarvon alapuolelle (11,8 pistettä). 
Vain muutamat EU:n jäsenvaltiot, kuten 
Alankomaat, Puola, Ruotsi, Saksa, Slova-
kia ja Tšekki, jäävät alle 11 pisteen. 

Maarianhaminassa sekä 
vähäisemmässä määrin Turussa ja 
Vaasassa rakentajilta edellytetään 
vähemmän muodollisuuksia kuin 
muualla maassa 
Suurin osa rakennuslupaprosessista nou-
dattaa yhteistä järjestelmää (kaavio 1.8). 
Ensin yrittäjien on hankittava kaupungin 
karttapalveluista rakennuslupakartat, 
sisältäen rakennusten korkeustiedot, 
ja kiinteistöote omistuksen todisteeksi. 
Samanaikaisesti ne järjestävät kunnan 
rakennusvalvontaviranomaisen kanssa 
ennakkoneuvottelun, jossa neuvotaan 
rakennusluvan saamisen edellytyksistä 
ja tarkistetaan hankkeeseen ehdotettujen 
suunnittelijoiden pätevyys. He hakevat 
myös vesi- ja viemärilaitokselta liitoskoh-
talausunnon. Jos hakija on yritys, sen on 
hankittava kaupparekisteriote sähköisesti 
Patentti- ja rekisterihallitukselta (PRH). 

Tämän jälkeen yrittäjä hakee rakennus-
lupaa rakennusvalvontaviranomaiselta. 
Hakemus sisältää rakennuspaikan hallin-
taoikeuden, PRH:n kaupparekisteriotteen, 
kiinteistöotteen, rakennuslupakartat, 
pääpiirustukset, vesi- ja viemäripalvelujen 
liitoskohtalausunnon ja ilmoituksen naapu-
reille, jos hakijat päättävät tehdä sen itse.34 
Rakennusluvan myöntämisen jälkeen ja 
ennen rakentamisen aloittamista hakijan on 
sovittava rakennusvalvontaviranomaisen 

Rakennusluvat

TAULUKKO 1.5 Rakennusluvan saaminen on helpointa Maarianhaminassa ja vaikeinta 
Turussa 

Kaupunki Sijoitus
Pisteet  
(0–100)

Menettelyt 
(lukumäärä)

Aika 
(päivinä)

Kustannukset  
(% varaston 

arvosta)

Rakentamisen 
laadunvalvontaindeksi 

(0–15)

Maarianhamina 1 82,20 13 61,5 0,5 11

Vaasa 2 80,03 15 63 0,5 11

Oulu 3 77,99 16 73 0,8 11

Helsinki 4 71,89 16 157 0,8 11

Tampere 5 71,58 16 156 1,1 11

Turku 6 68,72 15 214 0,9 11

Lähde: Tätä julkaisua varten kerätyt tiedot. 
Huomautus: Sijoitukset lasketaan pyöristämättömän pistemäärän perusteella, kun taas pistemäärät näytetään taulukossa 
vain kaksinumeroisena. Sijoitukset perustuvat rakennuslupiin liittyvien menettelyjen, ajan ja kustannusten sekä 
rakentamisen laadunvalvontaindeksin keskiarvoihin. Pistemäärä normalisoidaan välille 0–100 (mitä korkeampi tulos, sitä 
parempi). Kustannusten arvo ilmoitetaan prosentteina varaston arvosta, ja pyöristetään yhden desimaalin tarkkuudella.
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kanssa aloituskokouksesta, jossa keskus-
tellaan rakennusluvan ehdoista ja raken-
nusvalvontasuunnitelmasta,35 ja jonne on 
kutsuttava koolle kaikki asianosaiset toimi-
jat, kuten rakennushankkeeseen ryhtyvä tai 
tämän laillinen edustaja, pääsuunnittelija ja 
vastaava työnjohtaja. Joissakin tapauksissa 
voidaan tehdä kaivutöitä, mutta perustusta 
ei saa asentaa ennen rakennusvalvontavi-
ranomaisen kanssa pidettävää kokousta. 
COVID-19-pandemian vuoksi useimmat 
kaupungit ovat pitäneet näitä kokouksia 
etänä. Ennen rakentamisen aloittamista 
yrittäjän on ilmoitettava asiasta myös alue-
hallintovirastolle sähköisellä lomakkeella.36

Rakennusvaiheen aikana rakennut-
tajien on annettava Verohallinnolle 
tietoja henkilöstö- ja rakennuspalvelus-
opimuksistaan. Tässä vaiheessa kunnan 
rakennustarkastajat suorittavat erilaisia 
katselmuksia ja vesi- ja viemärilaitos 
tarkastaa viemäri- ja vesiputkistot niiden 
valmistumisen jälkeen. Kun yrittäjä on 

allekirjoittanut liittymis- ja käyttösopi-
muksen ja maksanut liittymismaksun 
vesi- ja viemärilaitokselle, vesi- ja viemä-
röintipalvelut yhdistetään. 

Rakennuksen valmistuttua kunnan 
pelastuslaitos tarkastaa sen paloturvalli-
suuden. Rakennusvalvontaviranomaisen 
suorittama loppukatselmus tehdään 
ennen kuin rakennus voidaan ottaa 
käyttöön.37

Suomessa rakennuslupien käsittely 
edellyttää 13–16 menettelyä kaupungista 
riippuen, sillä määräysten täytäntöönpa-
nossa on paikallisia eroja eri puolilla maa-
ta. Paikallistason menettelyt, pääasiassa 
kunnalliset menettelyt, edustavat kahta 
kolmasosaa kokonaismäärästä.

Maarianhaminassa on vähiten menette-
lyjä eli 13 menettelyä. Tässä kaupungissa 
liitoskohtalausunto viemäri- ja vesiput-
kistojen yhteyksistä jaetaan sisäisesti 

rakennusviranomaisen ja vesi- ja vie-
märilaitoksen kesken ilman, että hakijan 
tarvitsee tehdä mitään. Maarianhaminan 
rakennuttajat eivät myöskään tarvitse 
ennakkoneuvottelua tai erillistä palo-
tarkastusmenettelyä. Kunnan kanssa 
tarvitaan vain yksi kokous – aloitusko-
kous – ennen kuin rakentaminen voidaan 
aloittaa. Tässä kokouksessa rakennus-
valvontaviranomainen kertoo, mitä 
katselmuksia vaaditaan ja miten niitä 
pyydetään. Rakennusvalvontaviranomai-
sen suorittamaan loppukatselmukseen 
osallistuu palotarkastuksesta vastaava 
pelastuslaitos. Muissa kaupungeissa 
palotarkastus on erillinen menettely, joka 
tapahtuu eri aikaan. 

Turku ja Vaasa vaativat yhteensä 15 toi-
menpidettä kumpikin. Turussa ei yleensä 
pidetä ennakkoneuvottelua ennen 
oletetun varastohankkeen rakentamista, 
ja Vaasassa ei suorita perustustöiden 
katselmusta.38

KAAVIO 1.7 Suomen kaupungit pärjäävät EU:n keskiarvoa paremmin rakennuslupien ajassa ja kustannuksissa, mutta niillä on 
parantamisen varaa menettelyjen määrässä ja laatumittareissa 

Lähteet: Tätä julkaisua varten kerätyt tiedot sekä Subnational Doing Business- ja Doing Business -tietokannat.
Huomautus: EU:n keskiarvot on määritetty 27 EU-jäsenmaan pääkaupunkien tietojen perusteella. Tiedot on kerätty osana viimeisintä Doing Business -mittausta ja EU:n alueellista arviointia, 
ja ne ovat ajalta: huhtikuu 2022 Tanskan, Suomen ja Ruotsin osalta, joulukuu 2020 Itävallan, Belgian ja Alankomaiden osalta ja toukokuu 2019 kaikkien muiden EU-maiden osalta.
* Slovakia, Tšekki, Viro.
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Lupaprosessi on nopein 
Maarianhaminassa ja hitain 
Turussa
Lupaprosessiin kuluva aika vaihtelee 
Maarianhaminan kahdesta kuukaudesta 
seitsemään kuukauteen Turussa. Lain-
säädännöllisten erojen lisäksi Maarianha-
minan paikalliset olosuhteet nopeuttavat 
prosessia (laatikko 1.2). Tämä vaihtelu 
johtuu pääasiassa rakennusluvan saami-
seen menevästä ajasta (kaavio 1.9).

Rakennusluvan saaminen vie suurimman 
osan ajasta. Keskimäärin se vie kuudessa 
kaupungissa noin 69 % kokonaisajasta 

– Oulun 41 %:sta Turun 84 %:iin. Raken-
nusluvan myöntäminen kestää kuukauden 
nopeimmassa kaupungissa (Oulu) ja kuu-
si kuukautta hitaimmassa kaupungissa 
(Turku). Osa vaihtelusta selittyy kuntien 
saamien erilaisten hakemusten määrillä 
ja tyypeillä,39 mutta Oulu on myös vas-
tannut aktiivisesti resurssitarpeisiin ja 
kasvavaan kysyntään kohdentamalla 
henkilökuntaa väliaikaisesti tarkastus-
puolelta rakennuslupien puolelle. Myös 
Oulun aktiivinen rooli verkkoseminaarien 
ja tiedotustilaisuuksien järjestämisessä 
useita kertoja vuodessa pienhankkeita 
rakentavien rakentajien ohjaamiseksi 

edistää ajankäytön tehokkuutta. Pie-
nempien asuntohankkeiden tarpeita 
ennakoimalla kunnan henkilökunta voi 
keskittyä muihin tehtäviin. Hitaimmissa 
kaupungeissa (Turku, Tampere ja Helsin-
ki) viranomaiset ja yrittäjät, jotka hakevat 
rakennuslupia usein, ovat viitanneet 
kunnan rakennusvalvontaviranomaisen 
suureen työmäärään ja henkilöstöpulaan. 
Myös uusien rakennusten rakentamisen 
määrä on kasvanut.40

Muut rakennuslupaprosessin kokonaisai-
kaan vaikuttavat tekijät liittyvät raken-
nusvalvontaviranomaisen hallinnolliseen 
tehokkuuteen ennakkoneuvottelun ja 
aloituskokouksen järjestämisessä. Näiden 
vaiheiden kesto vaihtelee neljästä päiväs-
tä Maarianhaminassa – jossa ei tarvita 
ennakkoneuvottelua – lähes kuukauteen 
sekä Tampereella (24 päivää) että Helsin-
gissä (29 päivää). 

Vesi- ja viemärilaitosten 
liittymismaksut ja 
rakennuslupamaksut aiheuttavat 
vaihtelua kustannuksissa eri 
kaupunkien välillä 
Rakennuslupaprosessin hallinnointikus-
tannukset Suomessa vaihtelevat Maa-
rianhaminan ja Vaasan 0,5 %:sta varaston 
arvosta Tampereen yli kaksinkertaiseen 
hintaan (1,1 %). Tämä vaihtelu johtuu 
pääasiassa vesi- ja viemäröinnin yhteys-
maksuista ja vähäisemmässä määrin 
rakennuslupamaksuista. Maarianhaminas-
sa vesi- ja viemäriyhteyden kustannukset 
ovat 2 200 euroa, mikä on alle viidennes 
Tampereen kustannuksista (12 021 euroa). 
Vesi- ja viemärilaitosten liittymiskustan-
nukset vaihtelevat kaupungeittain erillisten 
hinnastojen vuoksi.

Rakennuksen lupamaksut vahvistetaan 
kussakin kunnassa kansallisen lain-
säädännön mukaisesti, ja ne kattavat 
koko rakennusprosessin, mukaan lukien 
tarkastusmaksut ja palotarkastukset. Vaa-
sassa tämän tapaustutkimuksen kohteena 
olleen varaston lupahakemus maksaa  
6 253 euroa, kun Tampereella sama 
lupa maksaa 10 955 euroa. Keskimäärin 
lupamaksujen osuus rakennuslupien 

KAAVIO 1.8 Menettelyiden lukumäärä vaihtelee 13:sta 16:een sijainnista riippuen

(a) Menettely ei päde Maarianhaminassa ja Turussa
(b) Menettely ei päde Maarianhaminassa 
(c) Menettely ei päde Vaasassa
     Menettely suoritetaan samanaikaisesti edellisen kanssa
Lähde: Tätä julkaisua varten kerätyt tiedot.

Local administration Utility - water and sewerageNational agency Regional agency

Before construction

1. Obtain building permit maps and proof of ownership from the city’s survey services

2. Schedule preplanning meeting with the building supervision authority (a)

3. Obtain official opinion on wastewater drain and water pipeline connections from the utility company (b)

5. Obtain building permit from the building supervision authority

6. Schedule start-up meeting with the building supervision authority

7. Notify the Regional State Administrative Agency about commencement of construction work

4. Obtain trade extract from the Finnish Patent and Registration Office

During construction

8. Receive foundation inspection from the building supervision authority (c)

9. Receive location inspection from the building supervision authority

10. Receive structural inspection from the building supervision authority

12. Receive sewerage and water pipeline inspection from the building supervision authority

13. Report information to the Finnish Tax Administration

14. Request and obtain water and sewerage connection from the utility company

11. Receive ventilation inspection from the building supervision authority

After construction

15. Receive fire inspection from the rescue department (b)

16. Receive final inspection from the building supervision authority

Does not apply in all cities but in the majority

Paikallinen 
viranomainen

Vesi- ja viemärilaitosKansallinen 
viranomainen

Alueellinen
viranomainen

Ennen rakentamista

1. Rakennuslupakarttojen hankkiminen ja todistus tontin omistajuudesta kaupungin karttapalveluilta

2. Ennakkoneuvottelun järjestäminen rakennusvalvontaviranomaisen kanssa (a)

3. Liitoskohtalausunnon hankkiminen vesi- ja viemärilaitokselta (b)

5. Rakennusluvan hankkiminen rakennusvalvontaviranomaiselta

6. Aloituskokouksen järjestäminen rakennusvalvontaviranomaisen kanssa

7. Rakennustyön ennakkoilmoituksen tekeminen aluehallintovirastolle

4. Kaupparekisteriotteen saaminen Patentti- ja rekisterihallitukselta

Rakentamisen aikana

8. Perustustöiden katselmuksen saaminen rakennusvalvontaviranomaiselta (c)

9. Sijaintikatselmuksen saaminen rakennusvalvontaviranomaiselta

10. Rakennekatselmuksen saaminen rakennusvalvontaviranomaiselta

12. Viemärin ja vesijohdon katselmuksen saaminen rakennusvalvontaviranomaiselta

13. Tietojen ilmoittaminen Verohallinnolle 

14. Vesi- ja viemäriliitännän tilaaminen ja saaminen vesi- ja viemärilaitokselta

11. Ilmanvaihdon katselmuksen saaminen rakennusvalvontaviranomaiselta

Rakentamisen jälkeen

15. Palotarkastuksen saaminen pelastuslaitokselta (b)

16. Loppukatselmuksen saaminen rakennusvalvontaviranomaiselta

Pätee suurimmassa osassa kaupungeista, mutta ei kaikissa



ALUEELLISEN INVESTOINTIYMPÄRISTÖN ARVIOINTI 2022: TANSKA, SUOMI JA RUOTSI18

käsittelystä aiheutuvista kustannuksista on  
53 % kuudessa vertailuanalyysin kohtee-
na olleessa kaupungissa (kaavio 1.10). 

Rakentamisen 
laadunvalvontaindeksissä Suomi 
on jäljessä vastuujärjestelmissä 
ja ammatillisissa 
pätevyysvaatimuksissa
Kuusi Suomen vertailukaupunkia sai 11 
pistettä rakentamisen laadunvalvontain-
deksin 15:sta mahdollisesta pisteestä (tau-
lukko 1.6). Suomalaiset kaupungit eivät 
saa täysiä pisteitä rakentamisen aikaisesta 
laadunvalvonnasta – 2 pistettä 3:sta 
enimmäispisteestä – koska rakentamisen 
aikana tehtävät katselmukset eivät ole ris-
kiperusteisia. Ne eivät myöskään saa täysiä 
pisteitä vastuu- ja vakuutusjärjestelmistä 
(1 piste 2:sta) eivätkä ammattipätevyyttä 
koskevista vaatimuksista (2 pistettä 4:stä). 

Rakentamisen aikana havaittujen raken-
teellisten vikojen yhteydessä on tärkeää, 
että niistä vastuussa olevat osapuolet 
pidetään vastuuvelvollisina ja että 
rakennussuunnitteluun, valvontaan ja 
rakentamiseen osallistuneilla osapuolilla 
on vakuutus, joka kattaa aiheutuvat kus-
tannukset. Suomen laissa ei täsmennetä, 
kuka on vastuussa rakenteellisista puut-
teista (kuten rakennusyhtiö, valvonnasta 
vastaava ammattilainen vai arkkitehti tai 

KAAVIO 1.9 Rakennusluvan saaminen vie suurimman osan kokonaisajasta ja on 
merkittävin aluetason aikaerojen aiheuttaja

Lähde: Tätä julkaisua varten kerätyt tiedot. 
Huomautus: Liitoskohtalausunnon saaminen jätevesiviemärin ja vesiputken liittämisestä tehdään samanaikaisesti 
kaikkien muiden ennakkohyväksyntämenettelyjen kanssa. Näin ollen samanaikaisten menettelyjen vaikutus heijastuu 
"vesi- ja viemärilaitos" -kategorian kokonaisaikaan sekä kokonaisaikaan ”muut menettelyt” -kategorialle.
"Muihin menettelyihin" kuuluvat 1) rakennuslupakarttojen ja omistustodistuksen hankkiminen, 2) kaupparekisteriotteen 
hankkiminen, 3) rakennustyön ennakkoilmoituksen tekeminen, 4) tietojen ilmoittaminen Verohallinnolle, 5) palotarkastuksen 
vastaanottaminen pelastuslaitokselta (ei Maarianhaminassa) ja 6) loppukatselmuksen vastaanottaminen.

LAATIKKO 1.2 Maarianhaminassa prosessi on vähemmän digitalisoitu, mutta nopein 

Maarianhamina sijaitsee Ahvenanmaan autonomisella ruotsinkielisellä alueella. Vuodesta 2008 lähtien Ahvenanmaalla on ollut 
omat rakennusmääräyksensä, joissa määritellään pakollinen sääntely ja yleiset suositukset rakentamisesta. Tämä oikeudellinen 
kehys muistuttaa Manner-Suomen oikeudellista kehystä sekä tehokkuudeltaan että tässä raportissa mitatun kaltaisten raken-
nushankkeiden laadunvalvontatoimenpiteiltä. Alue pyrkii myös uudistamaan nykyistä suunnittelua ja rakentamista koskevaa 
lakia, nykyaikaistamaan ja yksinkertaistamaan sääntelyä ja sisällyttämään siihen uusia EU-direktiivejä sekä seuraamaan tiiviisti 
Suomessa kansallisella tasolla käynnissä olevia lainsäädäntömuutoksia.a

Maarianhaminassa rakennusluvan saaminen on vähemmän digitalisoitua kuin muissa vertailuanalyysin kohteena olevissa kaupun-
geissa. Rakennuslupahakemukset voidaan jättää paperilla tai sähköpostitse, joista ensin mainittu on yleisin. Käynnissä on sähköisen 
lupajärjestelmän (Trimble eServices) käyttöönotto, jonka tavoitteena on keskittää, helpottaa ja nopeuttaa rakennuslupahakemus-
ten jättämiseen ja tarkistamiseen tarvittavien asiakirjojen hallinnollista saatavuutta. Viralliset lupapäätökset tehdään kuukausittain 
rakennusvaliokunnassa. Maarianhaminan rakennusmarkkinan suhteellisen pieni kokob ja alan laajempi koordinointi rakennuttajien, 
rakennustarkastajien ja kuntien välillä sekä paikallisen rakennusvalvontaviranomaisen ja vesi- ja viemärilaitoksen välillä lisäävät 
rakennuslupien myöntämisen tehokkuutta. Sillä on Suomen nopein rakennuslupaprosessi ja vähiten menettelyjä.

a. Ahvenanmaan maakunnan hallituksen kanssa tätä tutkimusta varten käytyjen neuvottelujen mukaan (helmi–huhtikuu 2022).
b.  Rakentamisen (erityisesti liikerakennusten tai varastojen) kasvu tapahtuu pääasiassa naapurikunnassa Jomalassa.
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insinööri, joka on suunnitellut rakennus-
suunnitelmat). Lisäksi ei ole lakisääteistä 
vaatimusta hankkia piilevän vian vastuu-
vakuutusta, joka kattaisi rakennuksen 
rakenteelliset viat sen käyttöönoton 

jälkeen, vaikka käytännössä se yleisesti 
hankitaan.

Asianmukainen tekninen pätevyys on 
olennaisen tärkeää myös ammattilaisille, 

joiden tehtävänä on varmistaa, että ark-
kitehtoniset suunnitelmat tai piirustukset 
ovat rakennusmääräysten mukaisia, 
sekä valvoa rakentamista. Suomessa 
paikallinen rakennusvalvontaviranomai-
nen arvioi, onko ammattilaisilla pätevä 
koulutus ja työkokemus. Kansallisessa 
lainsäädännössä41 ei kuitenkaan edelly-
tetä, että nämä ammattihenkilöt olisivat 
kansallisen arkkitehti- tai insinööriliiton 
rekisteröityjä jäseniä tai että he suorit-
taisivat pätevyystentin, joten Suomi saa 
tältä osin 2 pistettä 4:stä mahdollisesta.

MITÄ VOIDAAN PARANTAA?

Prosessin tehostaminen yhdistämällä 
rakentamista edeltäviä menettelyjä 
ja parantamalla olemassa olevaa 
sähköistä rakennuslupajärjestelmää 
Rakentamista edeltävien selvitysten 
tehostaminen on keskeinen tekijä 
lupamenettelyn sujuvoittamisessa. 
Suomessa useimpien rakentajien on 
suoritettava vähintään neljä raken-
tamista edeltävää menettelyä ennen 

TAULUKKO 1.6 Suomella on varaa parantaa rakentamisen laadunvalvontaindeksissä

RAKENTAMISEN LAADUNVALVONTAINDEKSI (0–15) Kaikki kaupungit: 11 pistettä

Rakennusmääräysten 
laatu (0–2)

Ovatko rakennusmääräykset helposti saatavilla? (0–1) 1 Saatavilla verkossa; maksutta.

Ovatko rakennusluvan vaatimukset määritelty selkeästi? (0–1) 1 Luettelo vaadittavista asiakirjoista; perittävät maksut; 
tarvittavat ennakkohyväksynnät.

Laadunvalvonta ennen 
rakentamista (0–1)

Minkä tahojen tulee lain mukaan tarkistaa, että rakennussuunnitelmat 
noudattavat olemassa olevia rakennusmääräyksiä? (0–1) 1 Arkkitehti tai insinööri, jolla ammattipätevyys.

Laadunvalvonta 
rakentamisen aikana 
(0–3)

Onko rakentamisen aikaiset katselmukset määritelty laissa? (0–2) 1 Tietyissä vaiheissa tehtävät katselmukset.

Toteutetaanko rakentamisen aikaisia katselmuksia käytännössä? (0–1) 1 Pakolliset katselmukset toteutetaan aina käytännössä.

Laadunvalvonta 
rakentamisen jälkeen 
(0–3)

Määrätäänkö loppukatselmuksesta laissa? (0–2) 2 Kyllä, loppukatselmuksen tekee valtion viranomainen. 

Toteutuuko loppukatselmus käytännössä? (0–1) 1 Loppukatselmus toteutuu aina käytännössä.

Vastuu- ja 
vakuutusjärjestelmät 
(0–2)

Onko joku rakennusprosessiin osallistunut taho lain mukaan vastuussa 
piilevistä vioista, kun rakennus on käytössä? (0–1) 0 Mikään taho ei lain mukaan ole vastuussa. 

Pitääkö jonkun rakennusprosessiin osallistuneen tahon 
lain mukaan ottaa piilevien virheiden vastuuvakuutus tai 
kymmenenvuotisvastuuvakuutus, joka kattaa mahdolliset rakenteelliset 
virheet tai ongelmat, kun rakennus on käytössä? (0–1)

1 Minkään tahon ei tarvitse lain mukaan hankkia 
vakuutusta, mutta vakuutus hankitaan yleisesti.

Ammattipätevyydet  
(0–4)

Mitkä ovat pätevyysvaatimukset ammattilaiselle, jolla on oikeus 
tarkastaa, että arkkitehtoniset ja rakenteelliset rakennussuunnitelmat 
ovat voimassa olevien rakennusmääräysten mukaisia? (0–2)

1 Vähimmäiskokemusvuosien määrä; Korkeakoulututkinto 
arkkitehtuurin tai tekniikan alalta.

Mitkä ovat kelpoisuusvaatimukset, jotka vaaditaan ammattihenkilön 
hyväksymiseksi suorittamaan rakentamisen teknistä valvontaa/
tarkastuksia? (0–2)

1 Vähimmäiskokemusvuosien määrä; Korkeakoulututkinto 
insinööritieteistä, rakennusalalta tai rakennusjohtamisesta.

              Enimmäispisteet saatu
Lähde: Tätä julkaisua varten kerätyt tiedot.
Huomautus: Jos haluat lisätietoja kunkin kysymyksen pisteytyksestä, voit lukea Doing Business -metodologiasta osoitteessa https://archive.doingbusiness.org/en/methodology.

KAAVIO 1.10 Lupamaksut muodostavat yli puolet rakennuslupaprosessin kustannuksista

Lähde: Tätä julkaisua varten kerätyt tiedot. 
Huomautus: "Muut menettelyt" sisältävät rakennuslupakartoista, omistusoikeustodistuksista ja kaupparekisteriotteesta 
perittävät maksut, joiden osuus kokonaiskustannuksista on 0,3 % Oulussa ja 2,1 % Helsingissä. Turussa sijaintikatselmus 
maksetaan osana rakennuslupamaksua.
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rakennusluvan hakemista. Tämä muo-
dostaa lopulta pullonkaulan, ja erillinen 
vuorovaikutus eri viranomaisten kanssa 
pidentää prosessia. Tämä on ristiriidassa 
Euroopan unionin parhaiten suoriutuvien 
talouksien, kuten Saksan, kanssa, jossa 
maa-alueesta on hankittava vain topo-
grafinen selvitys ennen rakennusluvan 
hakemista, tai Ruotsin kanssa, jossa 
rakennuttajan on tilattava rakennuskartta 
ja vuokrattava yksityinen, tätä varten 
toimiluvan saanut yritys suorittamaan 
rakennusvalvontaa.42

Keskipitkällä aikavälillä yksi ratkaisu on 
perustaa keskitetty yhteyspiste, joka 
koordinoi toimintaa kaikkien viranomais-
ten kanssa ja antaa yhden rakentamista 
edeltävän hyväksynnän. Tämä koordi-
nointirooli voitaisiin antaa rakennusten 
valvonnasta vastaavalle viranomaiselle. 
EU:n jäsenvaltiot ovat omaksuneet 
laajalti tämän yhden luukun periaatteen 
vastaavien ongelmien ratkaisemiseksi. 
Nikosiassa (Kypros) kunnan vastuulla 
on hankkia suurin osa vaadituista selvi-
tyksistä hakijan puolesta (tietoliikenne, 
viemäröinti, julkiset rakennustyöt, arkeo- 
loginen osasto ja palokunta). Valettassa 
(Malta) suunnitteluviranomainen kuulee 
automaattisesti 11:ta valtion viranomais-
ta, joiden panos voi olla merkityksellinen, 
kun hakija on toimittanut rakennuslupa-
hakemuksen verkossa. Hakija ei ole teke-
misissä näiden viranomaisten kanssa.

Lisäksi teknologian hyödyntäminen voi 
merkittävästi lyhentää rakennuslupien 
käsittelyyn kuluvaa aikaa. Sähköiset lupa-
järjestelmät ovat yleistymässä Euroopassa. 
Euroopan komissio nimesi rakennusluvat 
yhdeksi 20 ensisijaisesta sähköisen hal-
linnon palvelusta.43 Ja vaikka Suomi on jo 
ollut yksi edistyneimmistä EU:n talouksista 
digitaalisella rintamalla,44 COVID-19-pan-
demia korosti digitalisaation merkitystä 
entisestään erityisesti rakennuttajien ja 
kuntien välisen viestinnän helpottamises-
sa. Pandemian seurauksena monet Suo-
men kaupungit nopeuttivat lupaprosessin 
digitaalisten vaiheiden toteuttamista esi-
merkiksi ottamalla käyttöön virtuaalisia 
tapaamisia ennakkneuvottelua varten tai 

jopa suorittamalla katselmuksia tablet-
tien avulla. Useimmissa suomalaisissa 
kaupungeissa, Maarianhaminaa lukuun 
ottamatta, on jo käytössä digitaaliset 
rekisterit (esimerkiksi kaupungin kartat 
paikkatietojärjestelmän kautta) sekä säh-
köiset lupajärjestelmät, jotka mahdollis-
tavat rakentamista edeltävien selvityksien 
yhdistämisen. Käyttämällä Cloudpermitin 
tai Trimblen kaltaisia järjestelmiä hakija 
voi hakea rakennuslupaa digitaalisesti ja 
ladata tarvittavat asiakirjat järjestelmään,45 
seurata projektin tilaa ja olla yhteydessä 
rakennusvalvontaviranomaiseen. Yksityi-
sen sektorin vastaajat totesivat kuitenkin, 
että soittaminen on edelleen nopeampi 
tapa tavoittaa asianomainen toimisto kuin 
sähköisen lupajärjestelmän käyttö.

Suomi voisi tehdä lisäparannuksia tarjoa- 
malla hakijoille mahdollisuuden pyytää 
kaikki alustavat hyväksynnät yhden jär-
jestelmän kautta. Tähän voisi myös lisätä 
sisäänrakennetun toiminnallisuuden 
maksamiseen ja parantaa katselmuksien 
pyytämisessä käytettäviä menetelmiä. 
Suomen viranomaiset voisivat myös har-
kita kaikkien asiaankuuluvien viranomais-
ten (kuten vesi- ja viemärilaitosten) 
liittämistä olemassa oleviin verkkojärjes-
telmiin. Käynnissä olevalla maankäyttö- 
ja rakennuslain uudistuksella pyritään jo 
parantamaan tiedon hallintaa ja käyttöä 
sekä digitalisoimaan prosessia entises-
tään (laatikko 1.3). 

Vaihtoehtojen harkitseminen 
rakennusvalvontaviranomaisen 
kanssa järjestettävälle 
ennakkoneuvottelulle 
Suomen kaupungit voisivat parantaa 
ennakkohyväksyntävaihetta huomatta-
vasti poistamalla rakennuttajiin kohdis-
tuvan vaatimuksen järjestää tapaaminen 
kunnan viranomaisten kanssa ennen 
rakennusluvan hakemista ja käyttämällä 
erilaisia neuvonta- ja ohjauskeinoja. 
Ennakkoneuvottelu on yksi vaiheista, 
joka vie eniten aikaa tässä vaiheessa, 
keskimäärin 14 päivää. Neuvottelujen 
tarkoituksena on auttaa selvittämään 
rakennusmääräyksiä ja niiden nou-
dattamista koskevia vaatimuksia, 

jotta virheiden mahdollisuutta voidaan 
vähentää lupaa haettaessa. Tyypilliseen 
rakennushankkeeseen kuuluu kansallis-
ten lakien, paikallisten määräysten ja eri 
julkisten tahojen teknisten standardien 
noudattaminen, mikä on raskas tehtävä 
rakentajille, erityisesti pienyrityksille. 
Asiantuntijat totesivat, että sääntelyn 
monimutkaisuus on merkittävä haittate-
kijä prosessissa.

Tehtävän yksinkertaistamiseksi ja 
puutteellisista hakemuksista tai 
hankeasiakirjojen virheistä johtuvien 
viivästysten välttämiseksi taloudet eri 
puolilla maailmaa ottavat käyttöön vai-
heittaisia prosessikarttoja, jotka auttavat 
yrittäjiä ymmärtämään sääntelyn moni-
mutkaisuutta ja varmistamaan hankkei-
den toteutettavuuden. Portugalissa Porto 
on laatinut yksityiskohtaisen sähköisen 
käsikirjan rakennuslupamenettelyyn, ja sii-
hen on liitetty prosessikarttoja, jotka kat-
tavat erilaisia mahdollisia skenaarioita.46 
Suomessa ennakkoneuvottelun tarvetta – 
vaikka se ei olekaan pakollinen – voitaisiin 
tarkastella uudelleen ja se voitaisiin tehdä 
tarpeelliseksi vain monimutkaisempien tai 
riskialttiimpien erityishankkeiden osalta. 
Yksinkertaisempien rakennushankkeiden 
osalta päivitetyt viranomaiskohtaiset 
tarkistuslistat ja helposti saatavilla olevat 
ohjeet voisivat auttaa ammattilaisia 
valmistelemaan ja toimittamaan oikein 
täytettyjä hakemuksia ja ennakoimaan 
paremmin lain noudattamista. Vaikka 
useimmat kaupungit tarjoavat tietoja 
vaatimuksista ja prosesseista verkkosivus-
toillaan, paikallisviranomaisten tulisi tutkia 
tapoja yksinkertaistaa rakennusluvan 
saamista koskevia vaatimuksia ja tiedottaa 
niistä rakentajille paremmin. Tämä säästäi-
si aikaa ja helpottaisi lupien hakuprosessia. 

Lakisääteisten aikarajojen ja 
nopeutettujen vaihtoehtojen 
käyttöönotto rakennusluvan 
saamiseksi
Rakennusluvan saaminen Suomen 
kuudessa vertailuanalyysin kohteessa 
olevassa kaupungissa kestää keskimäärin 
lähes kolme kuukautta ja pisimpään 
Turussa (180 päivää). Aika voi vaihdella 
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suuresti riippuen eri tekijöistä, kuten 
hankkeen laajuudesta, monimutkai-
suudesta, sijainnista ja tarkoituksesta, 
kausiluonteisuudesta (jossa suurin osa 
työstä tehdään kevät- ja kesäkaudella) 
ja siitä, onko hanke olemassa olevan 
paikallisen yleiskaavoituksen tai ase-
makaavan mukainen. Rakennuslupame-
nettely kestää tällä hetkellä pidempään 
Turussa, Helsingissä ja Tampereella. 
Viivästykset voivat johtua kunnallisten 
rakennusvalvontaviranomaisten rajalli-
sista henkilöresursseista, rakennuslupien 
kasvavasta kysynnästä, hankkeiden ja 
säännösten monimutkaisuuden lisäänty-
misestä (energiatehokkuuden osalta) ja 
työn ruuhkautumisesta. 

Viivästysten vähentämiseksi voitaisiin 
ottaa käyttöön lakisääteinen määräaika 
rakennusluvan myöntämiselle. Tämä on 
toteutettu Ruotsissa, jossa määräajaksi 
on asetettu 10 viikkoa. Ruotsissa nouda-
tetaan hyvää käytäntöä, jonka mukaan 
siellä on käytössä rangaistusmekanismi 
siltä varalta, että kunnat eivät noudata 
lakisääteistä määräaikaa. Maksua alen-
netaan viidenneksellä jokaiselta viikolta, 
jolla lupa myöhästyy määräajasta. Itäval-
lan liittovaltion lakisääteinen määräaika, 
jonka kuluessa julkiset viranomaiset voi-
vat myöntää teollisuus- ja rakennuslupia, 
on kuusi kuukautta, mutta joissakin Itä-
vallan kaupungeissa, kuten Bregenzissä 
ja Innsbruckissa, valtion laissa säädetään 

kolmen kuukauden määräajasta. Raken-
nuslupien myöntämiseen näissä kaupun-
geissa kuluu alle puolet määräajasta.47 
Kun oletetaan, että kaupungit siirtyisivät 
todennäköisesti automatisoidumpaan 
järjestelmään lupahakemusten tarkis-
tamiseksi (laatikko 1.3), lakisääteisten 
määräaikojen asettaminen ei näyttäisi 
aiheuttavan kohtuutonta taakkaa pai-
kallisviranomaisille ja voisi pakottaa 
kaupungit myöntämään rakennuslupia 
nopeammin Suomessa. Lakisääteisten 
rajoitusten olisi oltava sekä saavutetta-
vissa että kaupunkien omien standar-
dien mukaisia, ja ne voitaisiin asettaa 
kansallisella tai paikallisella tasolla tai 
molemmilla. Tällaiset raja-arvot voisivat 

LAATIKKO 1.3 Kohti digitalisoituneempaa ja kestävämpää rakennusprosessia?

Tällä hetkellä ympäristöministeriö on laatinut ehdotuksena maankäyttö- ja rakennuslain uudistamiseksi. Lakiin on tehty useita 
muutoksia sen jälkeen, kun se säädettiin vuonna 1999. Ehdotettu uudistus, jonka odotetaan tulevan Suomen eduskunnan kä-
sittelyyn syksyllä 2022, loisi kaksi erillistä lakia: rakentamislain ja kaavoituslain. Päätavoitteina on parantaa kiertotaloutta ja 
pienentää hiilijalanjälkeä sekä parantaa rakentamisen laatua ja digitalisointia.

Ehdotettu uudistus lisäisi rakennuksen hiilijalanjälkeä ja elinkaarta koskevia uusia teknisiä vaatimuksia. Tavoitteena on vähen-
tää rakennusalan kasvihuonekaasupäästöjä, mikä vastaa EU:n tavoitteita, kuten EU:n ympäristöystävällisten julkisten hankinto-
jen kriteerejä. Ympäristöministeriön mukaan rakentaminen ja rakennukset tuottavat tällä hetkellä noin kolmanneksen Suomen 
kasvihuonekaasupäästöistä.b 

Suomessa rakennuslupaprosessi on digitalisoitu. Kehittynyttä mallintamisteknologiaa, kuten rakennustietojen mallintamista,c 
käytetään jo laajalti rakennusten suunnittelussa. Digitalisoinnin osalta uudistuksen tarkoituksena on luoda kansallinen tieto-
alusta, "rakennetun ympäristön tietojärjestelmä",d joka tarjoaisi keskitetyn ja helpon pääsyn maankäyttöä ja rakentamista kos-
kevaan tietoon. Tietokannan avulla voitaisiin esimerkiksi seurata rakennushankkeissa käytettyjä materiaaleja ja tehdä tarkempia 
laskelmia rakennusten hiilijalanjäljistä. Tällä hetkellä tietoja tallennetaan useisiin järjestelmiin, erityisesti kuntien kaavoituksen ja 
rakennuslupien käsittelyn tarkoituksiin. Uuden järjestelmän odotetaan vähentävän tietojen manuaalista käsittelyä ja parantavan 
tietojen luotettavuutta kunnallisten viranomaisten tekemien perusteellisempien tarkastusten avulla.e Vuodesta 2024 lähtien 
rakennustietojen mallintamissuunnitelmien toimittaminen olisi pakollista rakennusluvan hyväksymiseksi. 

Uudella lailla pyritään myös parantamaan laadunvalvontaa erilaisin toimenpitein, esimerkiksi tiukentamalla ulkoisen valvonnan 
käyttöä. Lisäksi pääsuunnittelijan ja valvojien kokemuksen osoittaminen korvattaisiin uudella mallilla, jossa todistuksen antaisi 
ympäristöministeriön hyväksymä taho. Tämä eroaa nykyisestä mallista, jossa kokemuksen arviointi jätetään kaupungin raken-
nusviranomaisten tehtäväksi. 

Uudistus helpottaisi myös pienten hankkeiden (kuten alle 30 neliömetrin saunan) hakemusprosessia, koska niihin ei enää tarvit-
taisi rakennuslupaa. Näin rakennusviranomaiset voisivat keskittää resurssinsa suurempiin ja riskialttiimpiin hankkeisiin.

a.  Lisätietoja ehdotetusta uudistuksesta on osoitteessa https://mrluudistus.fi/.
b.  Tietoa kasvihuonekaasupäästöistä löytyy osoitteesta https://ym.fi/vahahiilinen-rakentaminen.
c.  Rakennustietojen mallintaminen on mallipohjainen prosessi, joka tarjoaa kolmiulotteisen digitaalisen kuvan sijaintien fyysisistä ja toiminnallisista 

ominaisuuksista.
d.  Lisätietoja tulevasta rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä on osoitteessa https://ym.fi/ryhti/rytj.
e.  Tällä hetkellä on käynnissä kehityshankkeita rakennustietojen mallintamisen hyödyntämiseksi pidemmälle, kuten RAVA3Pro-hanke, jonka tavoitteena on 

automatisoida tehtäviä lupaprosessin nopeuttamiseksi ja tietosisällön standardoimiseksi. Siihen kuuluu noin 20 suomalaista kuntaa, ja Helsinki on sen 
päähakija ja hallinnoija.

https://mrluudistus.fi/
https://ym.fi/vahahiilinen-rakentaminen
https://ym.fi/ryhti/rytj
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parantaa tehokkuutta vaarantamatta tur-
vallisuus- ja valvontamekanismeja. Yhtä 
tärkeää on, että oikeudelliset määräajat 
eivät ole liian pitkiä.

Jotta lakisääteiset määräajat toimisivat 
mahdollisimman tehokkaasti, niiden 
täytäntöönpanoa voitaisiin täydentää 
ottamalla käyttöön järjestelmiä, joilla 
seurataan sääntöjen noudattamista, 
esimerkiksi seuraamalla kustakin 
prosessista vastaavien viranomaisten 
suoriutumista. Tehokkuutta voitaisiin 
lisätä, jos kaupungit nopeuttaisivat ja 
yksinkertaistaisivat rakennuslupame-
nettelyä luokittelemalla hankkeet riskien 
perusteella. Saksassa rakennukset on 
luokiteltu viiteen luokkaan, joissa on eri-
laiset suunnitteluvaatimukset ja erilaiset 
hallinnolliset ja oikeudelliset rakennuslu-
vat rakennuksen luokasta riippuen sekä 
pitkä luettelo pieniä rakennustyyppejä 
koskevista poikkeuksia.48 Wienissä 
yleistä, vähäriskistä rakentamista kos-
kevan asetuksen mukaan rakennuttaja 
voi aloittaa rakentamisen kuukauden 
kuluttua hakemuksen jättämisestä.49 Jos 
hyväksyntäviranomainen ei vastaa asete-
tussa määräajassa, hyväksyntä myönne-
tään automaattisesti. Tämä on esimerkki 
"hiljainen hyväksyntä" -säännöstä, joka 
on yleinen väline lupamenettelyn vir-
taviivaistamiseksi Ranskassa ja muissa 
talouksissa.50 Suomessa lähes kaikkiin 
rakennustöihin vaaditaan rakennuslupa 
tai muu virallinen hyväksyntä.51 Maan-
käyttö- ja rakennuslakiuudistuksessa 
suunnitellaan kokokynnyksen nostamista 
siten, että tulevaisuudessa pienhankkeet 
eivät enää tarvitsisi rakennuslupaa. 
Tällainen toimenpide voi myös antaa pai-
kallisille rakennusvalvontaviranomaisille 
mahdollisuuden kohdentaa enemmän 
resursseja riskialttiimpiin hankkeisiin.

Yksityisen sektorin roolin vahvista-
minen rakennuslupaprosessissa ja 
pakollisten vakuutusten ja vastui-
den käyttöönotto rakennuttajille ja 
arkkitehdeille
Rakennusmääräysten noudattamista 
valvoo kunnallinen rakennusvalvontavi-
ranomainen pääasiassa paikalla tehtävien 

katselmuksien avulla. Joissakin kunnissa 
vallitseva henkilöstöpula on johtanut 
rakennuslupien myöntämisen viivästymi-
seen. Keskipitkällä aikavälillä viivästyksiä 
voitaisiin korjata antamalla yksityissek-
torin ammattilaisille merkittävämpi rooli 
lupamenettelyssä. Jotkin EU:n taloudet 
ovat siirtyneet rakennusten sääntelyssä 
täysin julkisista hallintojärjestelmistä 
yksityisiin hallintotapoihin, mikä kuvastaa 
halua parantaa sääntelyn laatua, vähen-
tää hakijoiden hallinnollista taakkaa ja 
tukee riskien vähentämiseen keskittymis-
tä.52 Tällaiseen järjestelmään on kuitenkin 
liitettävä riittävät suojatoimet, kuten tiu-
kat pätevyysvaatimukset ammattilaisille, 
jotka hyväksyvät rakennussuunnitelmia 
rakennusmääräysten noudattamisen var-
mistamiseksi. Tanska otti 1. tammikuuta 
2018 käyttöön "sertifiointijärjestelmän", 
joka aloitti siirtymisen kunnallisiin raken-
nusviranomaisiin keskittyvästä perintei-
sestä julkisesta täytäntöönpanosta kohti 
sertifioitujen ammatinharjoittajien suo-
rittamaa kolmannen osapuolen arviointia. 
Uudistus tuli voimaan asteittain useiden 
vuosien aikana.53 Suomen nykyinen 
tarkastusjärjestelmä mahdollistaa sen, 
että yksityiset asiantuntijat (esimerkiksi 
sähköurakoitsija) voivat tehdä tiettyjä 
katselmuksia ja täyttää asiakirjoja, jotka 
näytetään rakennusvalvontaviranomai-
selle loppukatselmuksessa, mutta tätä 
näkökohtaa tulisi edelleen vahvistaa. Lain 
mukaan asiantuntijoita ei myöskään tar-
vitse palkata ulkoisesti (urakoitsijoina), 
vaikka toisinaan niin tehdäänkin. Suomen 
olisi varmistettava, että uusissa sään-
nöksissä jätetään tilaa tämän siirtymän 
toteuttamiselle. Arkkitehtien, ammatin-
harjoittajien, virkamiesten ja valvovien 
yritysten ottaminen mukaan käynnissä 
oleviin keskusteluihin on ratkaisevan 
tärkeää.54

Suomessa, jos rakennuksessa havaitaan 
rakenteellinen vika sen käyttöönoton 
jälkeen, mikään osapuoli ei ole lain 
mukaan vastuussa eikä keneltäkään 
vaadita piilevän rakennusvirheen vas-
tuuvakuutusta. Käytännössä yrittäjät 
ottavat kuitenkin vakuutuksen mahdol-
lisiin rakenteellisiin puutteisiin liittyvien 

kustannusten kattamiseksi. Tällainen 
vakuutus hyödyttää asiakkaita ja ura-
koitsijoita, ja se kannustaa rakennusalan 
yrityksiä – erityisesti pieniä ja keskisuuria 
yrityksiä – toteuttamaan uusia hank-
keita.55 Suomi voisi myös ottaa mallia 
kahdeksasta EU:n jäsenvaltiosta, joissa 
osapuolia asetetaan lain mukaan vas-
tuuseen ja osapuolten on hankittava 
vakuutus rakenteellisten ongelmien 
varalta (Belgia, Bulgaria, Italia, Itävalta, 
Luxemburg, Malta, Puola ja Ranska). Se 
voisi myös vaihtoehtoisesti ottaa mallia 
Ranskasta, joka on ottanut varhaisessa 
vaiheessa käyttöön pakolliset kymmen-
vuotisvakuutukset ja soveltaa samaa 
vakuutusvaatimusta kaikkiin uusiin 
rakennuksiin niiden käyttötarkoituksesta 
riippumatta, lukuun ottamatta joitakin 
vakuutuslaissa lueteltuja poikkeuksia. 
Rakenteellisten vikojen varalta tarvitaan 
kaksi kattavuustasoa: rakennuksen 
omistajan ottama vakuutus (dommage 
ouvrage) ja rakentajien kymmenvuotisva-
kuutus mahdollisten rakenteellisten viko-
jen kattamiseksi. Tanskassa säännöksissä 
edellytetään kymmenvuotisvakuutusta 
uusien pysyvien asuntojen rakentamista 
varten. Kunta tarkistaa käyttölupaa 
myöntäessään vakuutuksen voimassa-
olon ennen rakennusluvan myöntämistä 
ja ennen rakentamisen valmistumista. 

Riskiperusteisen valvonnan 
käyttöönoton harkitseminen 
Riskiin perustuvien rakennushankkeiden 
luokittelu ja riskiperusteisten katsel-
muksien käyttöönotto voivat tehostaa 
rakentamista edeltäviä hyväksyntöjä ja 
menettelyjä vähäriskisten rakennusten 
rakentamisen aikana. Vaiheittaisista 
tarkastuksista poiketen riskiperusteiset 
katselmukset antavat kunnille ja rakenta-
jille mahdollisuuden kohdistaa resursseja 
sinne, missä niitä eniten tarvitaan, vaa-
rantamatta työntekijöiden ja kansalaisten 
turvallisuutta. Katselmuksiin sovellettava 
vakiomuotoinen vaiheittainen lähes-
tymistapa voi johtaa viivästyksiin ja 
vähentää tehokkuutta erityisesti suh-
teellisen rutiininomaisissa ja yksinkertai-
sissa hankkeissa. Suomessa on jo otettu 
käyttöön riskiin perustuvia elementtejä, 
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mutta se voisi tehdä vielä enemmän ja 
harkita kohdennetumpaa, riskiperus-
teista valvontajärjestelmää. Nykyiset 
riskiluokat määritellään Suomessa 
suurelta osin pääsuunnittelijan kautta, 
joka luokittelee projektit "vähäisiksi", 
"tavanomaisiksi", "vaativiksi" tai "poik-
keuksellisen vaativiksi", mikä vaikuttaa 
heidän pätevyysvaatimuksiinsa. Suomi 
voisi pyrkiä virtaviivaistamaan rakennus-
tarkastusjärjestelmäänsä yhä enemmän 
– viisi vertailuanalyysin kohteena olevaa 
kaupunkia vaatii nyt jopa neljä katsel-
musta rakennusvalvontaviranomaiselta 
rakentamisen aikana – asettaen samalla 
korkeat laadunvalvonnan standardit ja 
ottaen mallia useista maista, jotka ovat 
tehneet niin. 

Itävallassa otettiin vuonna 1990 käyttöön 
tarkastuksiin sovellettava riskiperusteinen 
lähestymistapa, jolla korvattiin sääntely-
järjestelmä, joka edellytti rakennuslupaa 
lähes mille tahansa työlle. Käyttöön 
otettiin erilaisia rakennus- ja rakennus-
työluokkia, joissa hallinnolliset menet-
telyt ja suojatoimet sovitettiin kullekin 
luokalle sen riskitason mukaan. Itävallan 
rakennusten laadunvalvontajärjestelmä 
antaa huomattavan vastuun yksityisille 
(ja erittäin päteville) ammattilaisille, ja 
monimutkaisempien hankkeiden osalta 
edellytetään, että nämä ammattilaiset 
ovat kolmannen osapuolen toimijoita. 
Ranska on käyttänyt riskiperusteista 
lähestymistapaa pisimpään, ja sillä on 
käytössä kattavat rakennusten luokka- ja 
riskiluokitukset, jotka perustuvat kokoon 
ja käyttöön. Ranskan vuoden 1978 Spinet-
ta-laki loi oikeudelliset puitteet teknisen 
valvonnan virastojen perustamiselle ja 
rakennustöiden vastuiden dramaattiselle 
muuttamiselle. Tämän lain mukaan vain 
yksityiset, valtion toimiluvan saaneet 
tekniset tarkastusviranomaiset voivat 
tarkastaa rakennustyömaita. Tanskan 
vuoden 2018 "sertifiointijärjestelmässä" 
otettiin käyttöön kattava järjestelmä, 
jossa rakennukset erotetaan toisistaan 
monimutkaisuuden ja riskin perusteella 
korkean turvallisuustason varmistami-
seksi. Luokitus määrittää hankkeiden tar-
kastelujen tason, mikä luo sidosryhmille 

avoimen kehyksen ja poistaa mahdolliset 
epäjohdonmukaisuudet lain tulkinnassa 
eri kuntien rakennusvirastojen välillä. 
Tanskassa, kuten Ruotsissa, raken-
tamisen aikaiset katselmukset ovat 
riskiperusteisia.56
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Muiden Euroopan unionin maiden tavoin 
Suomessa on vapaat sähkömarkkinat, 
joilla asiakkaat voivat valita haluamansa 
sähköntoimittajan. Sähköalaa säännel-
lään sähkömarkkinalailla.57 Noin 80 eri 
yritystä operoi maan jakeluverkkoja. 
Manner-Suomessa niitä sääntelee Ener-
giavirasto, joka valvoo ja edistää sähkö- ja 
kaasumarkkinoiden toimintaa sekä vastaa 
ilmastotavoitteiden edistämisestä, pääs-
töjen vähentämisestä ja uusiutuvan ener-
gian käytön edistämisestä. Ahvenanmaan 
energiavirasto (Ålands Energimyndighet) 
sääntelee sähkömarkkinoita Maa-
rianhaminassa ja koko Ahvenanmaan 
itsehallintoalueella.58

Maarianhaminassa on kaiken 
kaikkiaan helpompi saada 
uusi sähköliittymä, mutta 
käsittelyajat ja -kustannukset 
vaihtelevat suuresti Suomen 
kaupunkien välillä
Liittyäkseen sähköverkkoon yritysten on 
suoritettava samat viisi vaihetta Suomen 
kuudessa vertailuanalyysin kohteena 
olevassa kaupungissa, mutta odotusaika 
ja maksettavat kustannukset vaihtelevat 
merkittävästi sijainnin mukaan (taulukko 

1.7). Maan eri kaupunkien vertailemiseksi 
tässä tutkimuksessa käytetään esimerk-
kinä hiljattain rakennettua varastoa, joka 
sijaitsee liike- ja teollisuusalueella kau-
pungin keskustan ulkopuolella ja tarvitsee 
140 kilovolttiampeerin (kVA) liittymän. 
Tämän liittymän saaminen kestää Maa-
rianhaminassa 27 päivää, mikä on alle 
puolet Helsingissä kuluvasta ajasta (70 
päivää). Liittymän kustannusten osalta 
yritykset maksavat Vaasassa yli kaksi ker-
taa enemmän (30,0 % tuloista asukasta 
kohti) kuin Oulussa (13,6 %). Kaikki kuusi 
kaupunkia saavat enimmäispistemäärän 
sähkönsaannin luotettavuuden ja tariffien 
avoimuuden osalta.

Suomen sähköverkkoyhtiöt 
tarjoavat tehokkaan 
liittymisprosessin ja 
sähköntoimitukset ovat Euroopan 
unionin luotettavimpien joukossa
Kaikissa kuudessa suomalaisessa kau-
pungissa sähköverkkoon liittyminen 
edellyttää viittä vaihetta, mikä on lähellä 
EU:n 4,7 menettelyn keskiarvoa. Suomes-
sa sähköverkkoyhtiöt liittävät kuitenkin 
asiakkaansa lyhyemmässä ajassa ja pie-
nemmillä kustannuksilla kuin keskimäärin 

Euroopan unionissa, jossa yritykset 
odottavat yli kolme kuukautta ja joutuvat 
maksamaan uudesta liittymästä noin  
117 % tuloista asukasta kohden. Suo-
men kaupungit, joissa keskimääräinen 
liittymiseen kuluva aika on 52 päivää 
ja keskimääräiset kustannukset ovat  
22 % tuloista asukasta kohden, suoritta-
vat prosessin myös muita Pohjoismaita, 
kuten Tanskaa ja Ruotsia, nopeammin ja 
edullisemmin. 

Maarianhaminassa, joka on prosessin 
kestolta Suomen nopein kaupunki ja 
Euroopan unionin nopeimpien kaupun-
kien joukossa, sähköliittymän saaminen 
kestää 27 päivää, mikä on yli kolme 
kertaa nopeammin kuin EU:n keskiarvo 
ja yhden päivän nopeammin kuin Sak-
sassa. Tutkimuksessa mitatuista 115:stä 
EU:n kaupungista vain Linz (Itävalta), 
jossa liittymät toimitetaan 25 päivässä, 
suorittaa prosessin nopeammin. Sähkö-
liittymät ovat Suomen kaupungeista hal-
vimmat Oulussa, missä kustannukset ovat  
13,6 % tuloista asukasta kohden. Euroo-
pan maista vain Ranskassa kustannukset 
(5,0 %) ovat alhaisemmat (kaavio 1.11).

Suomen kaupungit tarjoavat suhteellisen 
nopean ja edullisen liittymisprosessin 
lisäksi myös yksiä Euroopan unionin 
luotettavimmista sähköntoimituksista. 
Suomessa sähkökatkojen kesto on keski-
määrin yksi EU-jäsenmaiden lyhyimmistä 
(kaavio 1.12).59 Luotettavan sähkönsaannin 
edistämiseksi Suomi on ottanut käyttöön 
säännöksiä, jotka toimivat kannustimina 
sähköverkkoyhtiöille ja ehkäisevät sähkö-
katkoja.60 Näin ollen Suomen kuusi kau-
punkia saavat enimmäispistemäärän eli 8 
pistettä sähkönsaannin luotettavuutta ja 
tariffien avoimuutta mittaavasta indeksis-
tä. Tällä indeksillä mitataan sähkökatkojen 
tiheyttä ja kestoa vuodessa sekä sääntelyä, 
jolla varmistetaan luotettava sähköntoimi-
tus ja sähkötariffien avoimuus.61 Suomessa 

Sähköliittymät ja sähkönsaanti

TAULUKKO 1.7 Sähkönsaanti on helpompaa Maarianhaminassa ja vaikeampaa 
Helsingissä

Kaupunki Sijoitus
Pisteet 
(0–100)

Menettelyt 
(lukumäärä)

Aika 
(päivinä)

Kustannukset  
(% tuloista 
asukasta 
kohden)

Sähkön toimitusvarmuus 
ja tariffien avoimuus 

-indeksi (0–8)

Maarianhamina 1 90,61 5 27 25,4 8

Tampere 2 89,86 5 34 21,3 8

Vaasa 3 87,33 5 57 30,0 8

Oulu 4 87,17 5 59 13,6 8

Turku 5 86,28 5 67 19,9 8

Helsinki 6 85,95 5 70 21,7 8

Lähde: Tätä julkaisua varten kerätyt tiedot. 
Huomautus: Sijoitukset lasketaan pyöristämättömän pistemäärän perusteella, kun taas pistemäärät näytetään 
taulukossa vain kaksinumeroisena. Arvioinnit perustuvat sähköverkkoihin liittyvien menettelyjen, ajan ja kustannusten 
sekä sähkönsaannin luotettavuutta ja tariffien avoimuutta mittaavan indeksin keskiarvoihin. Pistemäärä 
normalisoidaan välille 0–100 (mitä korkeampi tulos, sitä parempi).
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KAAVIO 1.11 Sähköliittymän saanti on kaikissa Suomen kaupungeissa EU:n keskiarvoa nopeampaa ja halvempaa

Lähteet: Tätä julkaisua varten kerätyt tiedot sekä Subnational Doing Business- ja Doing Business -tietokannat.
Huomautus: EU:n keskiarvot on määritetty 27 EU-jäsenmaan pääkaupunkien tietojen perusteella. Tiedot on kerätty osana viimeisintä Doing Business -mittausta ja EU:n alueellista arviointia, 
ja ne ovat ajalta: huhtikuu 2022 Tanskan, Suomen ja Ruotsin osalta, joulukuu 2020 Itävallan, Belgian ja Alankomaiden osalta ja toukokuu 2019 kaikkien muiden EU-maiden osalta. 
* Alankomaat, Belgia, Espanja, Irlanti, Kypros, Liettua, Ranska, Slovakia, Slovenia, Tšekki.

KAAVIO 1.12 Suomen sähkönjakelu on poikkeuksellisen luotettavaa, ja sähkökatkojen kesto on Euroopan unionin alhaisimpien joukossa 

Lähteet: Tätä julkaisua varten kerätyt tiedot sekä Subnational Doing Business- ja Doing Business -tietokannat.
Huomautus: Sähkökatkojen kesto asiakasta ja vuotta kohden mitataan SAIDIlla (System Average Interruption Duration Index). EU:n keskiarvo on määritetty 27 EU-jäsenmaan 
pääkaupunkien tietojen perusteella. Tiedot on kerätty osana viimeisintä Doing Business -mittausta ja EU:n alueellista arviointia, ja ne ovat ajalta: huhtikuu 2022 Tanskan, Suomen ja 
Ruotsin osalta, joulukuu 2020 Itävallan, Belgian ja Alankomaiden osalta ja toukokuu 2019 kaikkien muiden EU-maiden osalta. Suomen keskiarvo perustuu kuuteen vertailuanalyysin 
kohteena olleeseen kaupunkiin.

3
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asiakkaat joutuvat kärsimään keskimäärin 
9,6 minuutin sähkökatkoista vuodessa, 
mikä on vain murto-osa koko Euroopan 
unionin 65 minuutin keskiarvosta. Suo-
messa kukin asiakas kokee keskimäärin 
0,51 keskeytystä vuodessa, mikä on noin 
puolet Euroopan unionin 1,08 keskeytyk-
sestä. Maarianhaminassa keskeytysten 
vuosittain kesto on lyhyin (6 minuuttia), 
ja Helsingissä keskeytyksiä esiintyy vähi-
ten (0,07 keskeytystä asiakasta kohti 
vuodessa). 

Sähköverkkoon liittyminen 
edellyttää viittä vaihetta 
kaikissa kuudessa Suomen 
kaupungissa
Suomen kaupunkeja palvelevat eri 
sähköverkkoyhtiöt, jotka ylläpitävät säh-
köverkkoja paikallistasolla (kaavio 1.13). 
Menettelyt uuden liittymän saamiseksi 
ovat kuitenkin standardoituja, ja prosessi 
edellyttää samoja vaiheita kaikissa kau-
pungeissa (kaavio 1.14). Ensimmäinen 
vaihe on uuden liittymän tilaus, joka 

tavallisesti tehdään verkossa. Tämän 
jälkeen asiakas allekirjoittaa liittymäso-
pimuksen sähköverkkoyhtiön kanssa ja 
maksaa liittymismaksut yleensä kahden 
viikon kuluessa.

Kun sopimus on allekirjoitettu, sähkö-
verkkoyhtiö suunnittelee ja toteuttaa 
tarvittavat työt uuden asiakkaan liittämi-
seksi olemassa olevaan sähköverkkoon 
yleensä alihankkijoiden avulla. Töiden 
valmistelua varten Manner-Suomen vii-
dessä vertailuanalyysin kohteena ole-
vassa kaupungissa sähköverkkoyhtiön 
on hankittava kaksi lupaa kunnalta: 
kaivulupa ja sijoitussopimus tai sijoi-
tuslupa. Viimeksi mainittu mahdollistaa 
kaapelien ja laitteiden asentamisen 
julkiselle maalle. Maarianhaminassa 
sähköverkkoyhtiöllä on pysyvä sopimus 
kunnan kanssa, eikä sen tarvitse hankkia 
lupaa liittymätöiden suorittamiseen; sen 
tarvitsee vain ilmoittaa asiasta kaupun-
gille. Tässä tutkimuksessa tarkastellun 
kaltaisen 150 metrin pituisen liittymän 
työt kestävät keskimäärin kuukauden. 
Talvikuukausina tässä rakennusvaiheessa 
voi ilmetä viivästyksiä. Sillä välin asiakas 
valitsee sähkönmyyntiyhtiön ja allekir-
joittaa sähkösopimuksen.

Kun rakennus- ja sähköasennustyöt val-
mistuvat, tilaajan palkkaama urakoitsija 
tekee mittariasennuksen tilauksen tyy-
pillisesti verkossa. Urakoitsija vahvistaa 
tässä vaiheessa sähköverkkoyhtiölle, 

KAAVIO 1.13 Suomessa kaupunkeja palvelevat paikalliset sähköverkkoyhtiöt

Lähde: Tätä julkaisua varten kerätyt tiedot. 

KAAVIO 1.14 Sähköliittymän saaminen 
edellyttää samoja viittä vaihetta 
valtakunnallisesti

* Menettely toteutetaan samanaikaisesti edellisen kanssa 
Lähde: Tätä julkaisua varten kerätyt tiedot.

Menettely Viranomainen

Liittymätilauksen lähettäminen Sähköverkkoyhtiö

Liittymän ulkoiset rakennustyöt

Sähkönostosopimuksen
allekirjoittaminen*
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Valtuutettu 
tarkastaja

* Menettely tapahtuu samanaikaisesti edellisen kanssa
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että sisäinen johdotus on valmistunut ja 
tarkastettu toimittamalla vahvistuksen 
suoritetusta käyttöönottotarkastuksesta. 
Viikon tai kahden kuluttua sähköverk-
koyhtiö asentaa mittarin ja kytkee virran 
päälle. Viimeinen vaihe, joka on tehtävä 
kolmen kuukauden kuluessa, on varmen-
nustarkastuksen tilaaminen valtuutetulta 
ulkopuoliselta tarkastajalta.62

Kun liittymäprosessi on valmis, asiakkaat 
alkavat saada sähköä valitsemaltaan 
toimittajalta. Koska sähkömarkkinoille 
osallistuu eri tahoja, pohjoismaiset maat 
ovat ottaneet käyttöön teknisiä ratkaisuja 
integraation edistämiseksi ja tiedonvaih-
don helpottamiseksi. Naapurimaiden 
uudistusten innoittamana Suomi on 
siirtynyt yhdenmukaistamaan ja nyky-
aikaistamaan sähkösektoria sekä vas-
taamaan sähkömarkkinoiden kasvavan 
digitalisaation kysyntään. Vuoden 2022 
alussa sähkönjakelu- ja saantijärjestel-
mässä tapahtui merkittäviä muutoksia, 
kun sähköalan markkinatoimijat yhdis-
tävä keskitetty tiedonvaihtojärjestelmä 
Datahub otettiin käyttöön (laatikko 1.4).

Maarianhaminassa ja 
Tampereella on maan lyhyimmät 
liittymien toimitusajat 
Tehokkaiden palvelujen ja paremman viran-
omaiskoordinoinnin ansiosta Maarianha-
minassa ja Tampereella sähköverkkoyhtiöt 
pystyvät suorittamaan ketterämmin uuden 
liittymän tarjoamisen asiakkaille edellyt-
tämät tärkeimmät vaiheet, hakemusten 
käsittelystä liittämistöiden suorittamiseen 
ja mittarointiin. Kuhunkin vaiheeseen 
kuluu näissä kahdessa kaupungissa noin 
puolet vähemmän aikaa kuin neljässä 
muussa Suomen kaupungissa keskimää-
rin. Hakemukset käsitellään Tampereella 
neljässä päivässä, mutta Helsingissä se 
kestää lähes kaksi viikkoa. Vastaavasti 
sekä Maarianhaminassa että Tampereella 
mittarit asennetaan viidessä päivässä, kun 
taas Helsingissä ja Vaasassa siinä kestää 
kaksi viikkoa. 

Erot kaupunkien koossa ja väkiluvussa 
voivat vaikuttaa vaihteluun sähköliitty-
män odotusajassa, mutta ne eivät ole 

ainoita tekijöitä. Pisimmät liittymisajat 
ovat Helsingissä, Suomen suurimmassa 
kaupungissa, ja lyhyimmät Maarianhami-
nassa, joka on pienin tässä tutkimuksessa 
vertailuanalyysin kohteena olevista kau-
pungeista. Myös sähköverkkoyhtiöiden 
tehokkuudessa on kuitenkin eroja. Maa-
rianhaminan ja Tampereen kaltaisissa 
kaupungeissa sähköverkkoyhtiöt ovat 
ottaneet käyttöön käytäntöjä, jotka mah-
dollistavat tiiviin viestinnän, joustavuuden 
ja asiakkaiden toiveisiin mukautumisen.63 
Esimerkiksi Maarianhamina hyötyy siitä, 
että sen uusien liittymätilausten määrä 
on pienempi pienemmän väestömäärän 
vuoksi, mutta myös siitä, että sähköverk-
koyhtiön ja kaupungin välinen koordinointi 
on parempaa. Maarianhamina on ainoa 
kaupunki, jossa sähköverkkoyhtiö voi 
tehdä liittymistöitä suoraan ilmoitettuaan 
asiasta kunnalle. Näiden tekijöiden ansios-
ta Maarianhaminan sähköverkkoyhtiö 
pystyy toimittamaan uudet liittymät 27 
päivässä, mikä on alle puolet vähemmän 
kuin kaikissa muissa kaupungeissa lukuun 
ottamatta Tamperetta, missä siihen kuluu 
34 päivää (kaavio 1.15). Suomen toiseksi 
suurin kaupunkikeskus Tampere sijoit-
tuu toiseksi sähköverkkoon liittymisen 

nopeudessa. Liikennehäiriöiden mini-
moimiseksi Tampereen kaupunki perii 
kaivuluvasta päiväkohtaisen maksun, 
mikä tarjoaa kannustimen nopeampiin 
liittymistöihin. Sähköyhteyden saaminen 
kestää pisimpään Helsingissä, jossa väes-
tömäärä ja taajamatiheys ovat suurempia, 
mutta jossa kaupunki kuitenkin myöntää 
kaivuluvat viikossa, mikä on kuuden tutki-
tun kaupungin nopein aika. Tietyissä kau-
pungeissa sähköverkkoyhtiöt kohtaavat 
pidempiä viiveitä, jotka liittyvät liitäntätyöt 
ja mittariasennukset tyypillisesti tekevien 
urakoitsijoiden kausiluonteiseen työmää-
rään ja saatavuuteen.

Yritykset maksavat 
sähköliittymästä yli kaksi kertaa 
enemmän Vaasassa kuin Oulussa
Yritysten on maksettava paikallisen 
sähköverkkoyhtiön määrittämä liitty-
mismaksu, joka perustuu esimerkiksi 
sijaintiin, kapasiteettivarausmaksuun ja 
pääsulakekokoon. Kaikissa kaupungeissa 
sähköverkkoyhtiöt veloittavat yhden liit-
tymismaksun lukuun ottamatta Turkua, 
jossa asiakkaat maksavat mittariasen-
nuksesta 310 euron lisämaksun. Tässä 
tutkimuksessa käsitellyssä tapauksessa 

LAATIKKO 1.4 Suomen sähkön vähittäismarkkinoiden integrointi Datahubiin

Helmikuussa 2022 Suomen sähkösektori kävi läpi merkittävän muutoksen, kun 
80 sähköverkkoyhtiötä ja 80 sähköntuottajaa integroitiin Datahubiin, joka korvasi 
maan eri yritysten käyttämät hajautetut järjestelmät. Sen perustamiskustannuk-
set olivat noin 61 miljoonaa euroa, ja sen tavoitteena on yhdistää kaikki sähkön-
tuottajia ja asiakkaita koskevat tiedot yhteen portaaliin. Alusta tuo automaatti-
sesti tietoja kaikista maan kulutuspisteistä, jolloin asiakkaita koskevat päivitetyt 
tiedot ovat kaikkien asianomaisten osapuolten saatavilla. Se edistää myös älyk-
käiden verkkojen ja älykkäiden mittareiden käyttöä ja tarjoaa asiakkaille parempia 
mahdollisuuksia säästää energiaa ja seurata kulutustaan.

Datahubia hallinnoi Fingrid, maan siirtoverkoista vastaava taho. Sen odotetaan 
virtaviivaistavan ja helpottavan tietojen vaihtoa ja käyttöä eri markkinaosapuolille, 
kuten sähköntoimittajille, sähköverkkoyhtiöille ja asiakkaille.a Tätä uudistusta on 
valvonut pohjoismaisten energia-alan sääntelyviranomaisten järjestö NordREG, 
jonka tavoitteena on yhdenmukaistaa ja edistää alueen energiamarkkinoiden oi-
keudellista ja institutionaalista kehystä. Tanska ja Norja, joissa on jo tietokeskuk-
sia, ovat inspiroineet Suomen järjestelmän kehittämistä.b

a. Lisätietoja Datahubista on osoitteessa https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/datahub/.
b.  NordREG. 2021. ”Tietokeskusten käyttöönotto Pohjoismaissa. Tilanneraportti, joulukuu 2021.” 

Saatavilla osoitteessa http://www.nordicenergyregulators.org/wp-content/uploads/2021/12 
/6.1-NordREG-Status-report-on-data-hubs-2021.pdf.

https://www.fingrid.fi/sahkomarkkinat/datahub/
http://www.nordicenergyregulators.org/wp-content/uploads/2021/12/6.1-NordREG-Status-report-on-data-hubs-2021.pdf
http://www.nordicenergyregulators.org/wp-content/uploads/2021/12/6.1-NordREG-Status-report-on-data-hubs-2021.pdf
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liittymismaksu on keskimäärin 8 944 
euroa. Liittymismaksut ovat kuitenkin 
kalleimmat kahdessa pienimmässä 
vertailukaupungissa, Maarianhaminassa 
ja Vaasassa. Nämä maksut vaihtelevat 
Oulun 5 187 eurosta Maarianhaminan 
10 681 euroon ja Vaasan 12 680 euroon. 

Vaasa on myös ainoa kaupunki, jossa 140 
kVA:n liittymismaksuja ei ole määrätty 
ennalta ja asetettu saataville sähköverk-
koyhtiön verkkosivuilla julkaistuissa hin-
nastoissa. Tämäntyyppisestä liittymästä 
Vaasan sähköverkkoyhtiö veloittaa 
kapasiteettivarausmaksun, joka on 8 000 

euroa ja johon lisätään rakennuksen liit-
tämisestä verkkoon aiheutuvat välittömät 
kustannukset, jotka ovat 4 680 euroa. 

Kustannukset, jotka aiheutuvat tarkas-
tajan palkkaamisesta varmentamaan, 
että sisäiset johdotukset ovat tehty 
sovellettavien standardien ja määräysten 
mukaisesti, ovat yleensä korkeammat 
suurissa kaupungeissa. Tarkastajat veloit-
tavat asiakkailtaan tuntitaksan perusteel-
la. Tarkastuksen kustannukset vaihtelevat 
Helsingin 800 eurosta Tampereen 600 
euroon, Vaasan 350 euroon ja Maarian-
haminan 325 euroon (kaavio 1.16). 

MITÄ VOIDAAN 
PARANTAA?

Liittymäpalveluiden aikataulujen 
määrittäminen, seuraaminen ja 
valvominen 
Suomessa sähköverkkoyhtiöillä on laki-
sääteinen velvollisuus tarjota liittymiä 
pyynnöstä ja kohtuullisin kustannuksin. 
Laissa säädetään, että uuden liitty-
män ehtojen ja vaatimusten on oltava 
oikeudenmukaisia ja syrjimättömiä ja 
että sähköverkkoyhtiön on tiedotettava 
asiakkailleen niistä sekä liittymäpalvelu-
jen aikatauluista. Sähköverkkoyhtiön on 
myös liitettävä uudet asiakkaat verkkoon 
24 kuukauden kuluessa liittymäsopi-
muksen allekirjoittamisesta.64 Tämän 
yleisen aikataulun puitteissa sähkö-
verkkoyhtiöt voivat vapaasti määrittää 
sisäiset palveluaikansa, kunhan niitä 
pidetään "kohtuullisina" lakisääteisten 
standardien mukaisesti. Eräät EU:n 
jäsenvaltiot, kuten Alankomaat, Espanja, 
Itävalta ja Puola, asettavat täsmälliset 
aikarajat sähköverkkoyhtiöille. Näissä 
maissa sääntelyviranomainen määrää 
sähköverkkoyhtiöille sakkoja, jos ne eivät 
joko vastaa hakemukseen sääntelyssä 
määritellyn aikarajan puitteissa tai pysty 
toteuttamaan uutta liittymää asetetussa 
määräajassa asiakkaan kanssa tehdyn 
sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. 
Uusien liittymien ja sähköverkkoyhtiöi-
den muiden aikataulujen seuranta ja 
täytäntöönpano on siten ollut hyödyllinen 

KAAVIO 1.16 Sähköliittymät ovat kalleimmat Vaasassa

Lähde: Tätä julkaisua varten kerätyt tiedot. 
Huomautus: Liittymismaksut sisältävät kaikki kustannukset, joita sähköverkkoyhtiöt veloittavat uuden sähköliittymän 
tarjoamisesta (paitsi Turussa, jossa mittariasennuksesta veloitetaan erillinen maksu). Tarkastajat veloittavat yleensä sisäisestä 
johdotustarkastuksesta tuntia kohden, ja kustannukset perustuvat tarkastajien keskimääräisiin kustannuksiin kussakin 
kaupungissa.

KAAVIO 1.15 Maarianhamina tarjoaa sähköliittymän maan nopeimmin

Lähde: Tätä julkaisua varten kerätyt tiedot.
Huomautus: Kaksi menettelyä (sähkösopimuksen allekirjoittaminen ja sisäisen johdotustarkastuksen pyytäminen) 
eivät näy tässä kuvassa. Ensin mainittu tehdään samanaikaisesti liittymätöiden kanssa, eikä se edellytä lisäaikaa 
missään kaupungissa. Viimeksi mainittu lisää yhden päivän prosessiin kaikissa kaupungeissa. Ulkoisten liitäntätöiden 
saamisen vaiheeseen kuuluu kaksi odotusaikaa: aika kaivuluvan ja muiden lupien saamiseen sekä sähköverkkoyhtiön 
liitäntätöiden toteuttamiseen kuluva aika. Maarianhaminan tapauksessa sähköverkkoyhtiö tekee vain 
rakennusilmoituksen luvan hakemisen sijaan.
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väline pyrittäessä lyhentämään odotusai-
koja ja edistämään sähköverkkoyhtiöiden 
palveluiden tehokkuutta muissa maissa, 
ja se voisi toimia inspiraation lähteenä 
Suomelle.

Avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden 
lisääminen keräämällä ja 
julkaisemalla tilastoja
Lainsäädännön noudattamisen valvon-
nan lisäksi on ratkaisevan tärkeää, että 
kansalaisilla on pääsy sähköverkkoyhtiöi-
den palveluiden tehokkuutta koskeviin 
tietoihin. Kansallinen sääntelyviranomai-
nen edistää jo aloitetta sähköverkkoyh-
tiöiden tietojen avoimuuden lisäämiseksi. 
Manner-Suomen sähköverkkoyhtiöiden 
talousluvut kerätään ja julkaistaan 
vuosittain. Yhtenä vaihtoehtona voisi 
olla laatia vastaavia raportteja, jotka 
sisältäisivät tulosindikaattoreita, kuten 
kuntien ja sähköverkkoyhtiöiden tarjoa-
mien palvelujen käsittelyajat. Liittymisai-
koja koskevien tilastojen julkaiseminen 
sähköverkkoyhtiöittäin ja alueittain lisäisi 
avoimuutta, vertailtavuutta ja vastuuvel-
vollisuutta sekä kannustaisi siten paran-
tamaan sähköverkkoyhtiöiden toimintaa. 
Esimerkiksi Itävallan energia-alan sään-
telyviranomainen julkaisee Kommerzielle 
Qualität Storm -raportin, joka sisältää tie-
toja hakemusten käsittelyajoista ja ajasta, 
joka tarvitaan liittymän toteuttamiseen 
eri jännitetasoilla, mikä helpottaa vertai-
luja kaupunkien ja sähköverkkoyhtiöiden 
välillä.65 Suomessa selvityksiin voisi sisäl-
tyä aika, joka kunnilla kuluu kaivulupien ja 
muiden pakollisten, kunnallisten lupien 
myöntämiseen. Tällaisten toimenpiteiden 
avulla yrittäjät voisivat arvioida odotusai-
koja paremmin ja suunnitella hankkeitaan 
niiden mukaisesti. 

Sähköverkkoyhtiöiden ja kuntien 
välisen koordinoinnin parantaminen 
siten, että sijoitus- ja kaivuluvat 
korvataan töitä koskevalla 
ilmoituksella
Luvan saaminen töiden suorittamiseen 
julkisella maalla on tärkeä osa liitty-
mäprosessia. Manner-Suomen viidessä 
vertailuanalyysin kohteena olevassa kau-
pungissa sähköverkkoyhtiöiden on ennen 

töiden aloittamista haettava sekä sijoi-
tus- että kaivulupa kaupungilta. Yksi syy, 
miksi kunta tekee analyysin ennen lupien 
myöntämistä, on kaupunkiliikenteen häi-
riöiden minimointi. Luvan myöntäminen 
voi kuitenkin kestää huomattavan kauan. 
Tarvittavien lupien saaminen kestää Tam-
pereella jopa 41 % ja Oulussa ja Turussa 
noin kolmanneksen kokonaisajasta. 

Kaivulupien saamiseen kuluvan ajan 
lyhentämiseksi suomalaiset kaupungit 
voisivat ottaa mallia tässä tutkimuk-
sessa havaituista paikallisista hyvistä 
käytännöistä. Kaupungit voisivat ottaa 
oppia Ahvenanmaan itsehallintoalueen 
pääkaupungin Maarianhaminan menet-
telystä, jossa sähköverkkoyhtiön ja 
kunnan välinen sopimus antaa sähkö-
verkkoyhtiölle mahdollisuuden aloittaa 
liittymätyöt vain ilmoittamalla asiasta 
kaupungille. Vahva koordinointi ja viestin-
tä niiden välillä auttaa varmistamaan, että 
liittymätöiden vaikutukset paikallisilla 
kaduilla jäävät vähäisemmiksi. Viivästys-
ten vähenemisen vaikutus on huomat-
tava: liittymätyöt kestävät yhteensä 14 
päivää, minkä ansiosta Maarianhaminan 
yritykset saavat maan nopeimmat ja 
Euroopan unionin nopeimpien joukossa 
olevat sähköliittymät. 

Jos luvan korvaaminen töiden ilmoittami-
sella ei ole mahdollista, Suomen kaupungit 
voivat oppia Helsingissä omaksutuista 
paikallisista hyvistä käytännöistä. Vaikka 
Helsinki on Suomen suurin kaupunki ja 
rakentamisen määrä on suuri, Helsingissä 
on nopein kaivulupaprosessi: yksi viikko. 
Kaupungilla on yhteistoimintasopimuksia 
paikallisten yleishyödyllisten toimijoiden 
kanssa lupamenettelyjen sujuvoittami-
seksi ja kustannusten ennakoitavuuden 
parantamiseksi. Lupien nopean toimit-
tamisen kannustamiseksi asetuksissa 
säädetään 21 päivän määräajasta. Helsinki 
on kuitenkin asettanut tiukemmat sisäiset 
tavoitteet. Esimerkiksi kaivulupien osalta 
kunta noudattaa sääntöä, jonka mukaan 
ne on myönnettävä viidessä työpäivässä. 
Kaupunki on kehittänyt räätälöidyn toi-
minnanohjausjärjestelmän, jonka avulla 
se voi koordinoida ja hallinnoida koko 

lupaprosessia päätösten valmistelusta 
tarkastusten aikatauluttamiseen ja asiak-
kaiden laskuttamiseen. Suurimmilla haki-
joilla, mukaan lukien sähköverkkoyhtiöt, 
on suora käyttöliittymä järjestelmään. Hel-
singin nopeat käsittelyajat osoittavat, että 
kunnan sääntelyprosessin virtaviivaista-
mispyrkimykset voivat auttaa poistamaan 
sähköliittymien hankinnan pullonkauloja. 

Muita esimerkkejä hyvistä käytännöistä 
löytyy muualta Euroopan unionista. Itäval-
lan Linzin kaupungissa, joka tarjoaa Euroo-
pan unionin nopeimmat sähköliittymät, 
kunta ja sähköverkkoyhtiö hyväksyivät 
yleisen kehyssopimuksen kaivuluvista. 
Se sisältää yleiskatsauksen kaikentyyp-
pisistä julkisella maalla sallituista töistä 
ja luo ajallisesti tehokkaan järjestelmän 
lupien myöntämistä varten. Tämän sopi-
muksen mukaan sähköverkkoyhtiön on 
vielä haettava kaivulupaa, mutta kaikkia 
yleisiä ehtoja selvennetään siten, että 
lupamenettely voi kestää vain yhdeksän 
päivää. Muissa tapauksissa kunta sovel-
taa riskiperusteista lähestymistapaa ja 
asettaa määräaikoja nopean käsittelyn 
varmistamiseksi. Alankomaissa Utrechtin 
kaupunki asettaa kahden päivän määrä-
ajan kaivulupia koskeville päätöksille.

Kaikkien uuden sähköliittymän 
saamiseksi edellytettävien 
menettelyjen suorittaminen 
sähköisesti yhdessä vaiheessa 
Useimmat uuden liittymän hankkimiseen 
liittyvät vaiheet tehdään sähköisesti 
kaikissa kaupungeissa. Helsingissä säh-
köverkkoyhtiö käyttää portaalia, jonka 
avulla käyttäjät voivat suorittaa mittaus- ja 
liittymätilausten tekemisen ja tilausmuu-
tosilmoitusten vastaanottamisen kaltaiset 
vaiheet. Urakoitsijoille tarkoitettu verk-
koportaali (Urakoitsija Online) lähettää 
viestejä pitääkseen asiakkaat ajan tasalla 
pyyntöjen tilasta. Vastaavia verkkoportaa-
leja harkitaan myös muissa sähköverkko-
yhtiöissä, esimerkiksi Oulussa.

Suomi on jo ryhtynyt nykyaikaistamaan 
sähköalaa ottamalla vuonna 2022 
käyttöön keskitetyn Datahub-alustan. 
Prosessin virtaviivaistamisen tulevat 
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parannukset voisivat lisätä sähköverk-
koyhtiöiden tehokkuutta entisestään. 
Kaikissa kaupungeissa liittymätilauksen, 
mittarin asennuksen ja sopimuksen 
allekirjoittamisen kaltaiset vaiheet edel-
lyttävät erillisiä sähköisiä sovelluksia. 
Urakoitsija Onlineen tai Datahubiin perus-
tuvaa digitaalista alustaa voitaisiin 
parantaa, jotta asiakkaat voivat hakea 
liittymää, valita toimittajan ja allekirjoittaa 
sopimuksen samanaikaisesti yhdessä vai-
heessa. Tämä voisi sujuvoittaa prosessia 
ja vähentää asiakkaan kanssa käytävien 
vuorovaikutustapahtumien määrää. Eräi-
den maiden sähköverkkoyhtiöt ja sähkön 
toimittajat ovat pyrkineet saavuttamaan 
tällaisen yksinkertaisen liittymäprosessin 
virtaviivaistamalla ja yhdistämällä sähkö-
verkkoon liittymiseen vaadittavat vaiheet. 
Tietyissä EU:n jäsenvaltioissa, kuten 
Irlannissa, Puolassa ja Tšekissä, asiakkaan 
viimeinen vaihe on valita sähkönmyyn-
tiyhtiö ja allekirjoittaa sähkösopimus. 
Sähkönmyyntiyhtiö ottaa tämän jälkeen 
asiakkaan puolesta suoraan yhteyttä säh-
köverkkoyhtiöön mittarin asentamiseksi 
ja sähkön kytkemiseksi päälle. Italiassa 
asiakas voi kuitenkin valita toimittajan 
ensimmäiseksi ja hakea liittymää suoraan 
kyseiseltä toimittajalta. Valittu sähkön-
myyntiyhtiö toimii sitten asiakkaan ja 
sähköverkkoyhtiön välisenä kontaktina 
koko prosessin ajan ja kommunikoi 
sähköverkkoyhtiön kanssa verkkoalustan 
kautta. Mittakaavaetujen ansiosta toimit-
tajien on myös helpompi käsitellä uusia 
liittymiä kuin yksittäisten asiakkaiden. 

Arvioidaan mahdollisuutta vähentää 
uuden liittymän hankkimisesta 
aiheutuvaa taloudellista taakkaa
Uuden sähköliittymän hankkiminen Suo-
messa on halvempaa kuin useimmissa 
EU-maissa. Kansallisissa säännöksissä 
säädetään, että sähköverkkoyhtiöiden on 
tarjottava liittymä "kohtuullista" maksua 
vastaan, ja sääntelyviranomaisen antamia 
hinnoitteluohjeita käytetään arvioitaessa 
sähköverkkoyhtiöiden maksujen koh-
tuullisuutta ja oikeudenmukaisuutta.66 
Maan sisällä on kuitenkin edelleen suuria 
eroja: Vaasassa yritysten on käytettävä yli  
12 000 euroa uuteen sähköliittymään. 

Eräät Euroopan taloudet ovat suunnitel-
leet erilaisia strategioita uusien liittymien 
hankkimisesta aiheutuvan taloudellisen 
taakan keventämiseksi. Ranskassa, 
jossa kustannuksia tuetaan, uusi liittymä 
maksaa 1 795 euroa, mikä on yli kuusi 
kertaa vähemmän kuin Suomen kuuden 
vertailuanalyysin kohteena olevan kau-
pungin keskimääräinen kustannus. Rans-
kan lainsäädännössä edellytetään, että 
kunnat rahoittavat töiden kustannukset 
osittain, mikä alentaa yrittäjiltä perittäviä 
maksuja.67

Muita esimerkkejä löytyy Ruotsista ja 
Alankomaista, joissa asiakkaat maksavat 
osan liittymiskustannuksista etukäteen 
ja loput liittymän valmistuttua. Ruotsissa 
asiakkaat maksavat tietyissä tapauk-
sissa 30 % kustannuksista, kun tarjous 
allekirjoitetaan, 30 %, kun liittymistyöt 
aloitetaan, ja loput 40 %, kun hanke 
on saatu päätökseen. Alankomaissa 
kokonaishinta voidaan maksaa myös 
erissä: 20 % sopimuksen yhteydessä, 
70 % ennen töiden aloittamista ja 10 % 
töiden valmistuttua.68 Samankaltaiset 
käytännöt ja järjestelyt voisivat hyödyttää 
yrityksiä, koska ne tarjoaisivat enemmän 
joustavuutta niiden rahoitusehtoihin 
ja helpottaisivat verkkoon liittymisestä 
aiheutuvaa taakkaa. 
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Kiinteistönkauppa ja lainhuudatusjär-
jestelmä ovat muuttuneet Suomessa 
merkittävästi viimeisten kolmen vuosi-
kymmenen aikana. Nykyään prosessin 
kulussa keskeinen tekijä on ennen kaikkea 
Maanmittauslaitos (MML). Kyseinen 
viranomainen vastaa sekä kiinteistörekis-
teristä ja lainhuuto- ja kiinnitysrekisteris-
tä koostuvan Kiinteistötietojärjestelmän 

ylläpidosta että erilaisten maanmittaus-
toimitusten suorittamisesta. Järjestel-
män keskittämisen johdosta (laatikko 
1.5) kiinteistönkauppaprosessi näyttää 
samalta kaikissa Manner-Suomen kau-
pungeissa. Ainoat erot ovat havaitta-
vissa Ahvenanmaan itsehallintoalueella 
Maarianhaminassa. 

Digitalisaatio on ottanut merkittäviä 
edistysaskelia MML:n toimikentällä: 
vuodesta 2013 lähtien kiinteistöjen 
ostajat ja myyjät ovat voineet valita, 
käyttävätkö he kaupanteossa MML:n 
sähköistä Kiinteistövaihdannan palvelua 
vai tekevätkö he kaupat paperilla. Yli  
90 % osapuolista valitsee kuitenkin 
edelleen paperikaupan.69

Kiinteistönkauppa

LAATIKKO 1.5 Suomen pyrkimykset keskittää ja automatisoida kiinteistötietojärjestelmäänsä 

Suomi on viime vuosikymmeninä pyrkinyt luomaan yhtenäisen kiinteistökirjan, parantamaan rekisteritietojen tarkkuutta ja luo-
tettavuutta sekä ylipäätään nykyaikaistamaan kiinteistöihin liittyvää lainsäädäntöä (kaavio B 1.5.1). Vuonna 1995 se kokonais- 
uudisti vanhan maakaarensa, joka oli peräisin vuodelta 1734, ja on sen jälkeenkin monin tavoin mukauttanut menettelyjään ja 
järjestelmiään. Vuonna 2005 maan kiinteistötietojärjestelmä yhtenäistettiin ja järjestettiin uudeksi valtakunnalliseksi tieto- ja re-
kisteripalveluksi (KTJ), joka korvasi MML:n ja 86 kunnan erikseen ylläpitämät kiinteistörekisterit. Vuonna 2010 lainhuutoja, kiin-
nityksiä ja erityisiä oikeuksia koskevat kirjaamisasiat siirrettiin paikallisilta käräjäoikeuksilta MML:lle. Maanmittaustoimituksiin 
ja kartoitukseen liittyvien tehtäviensä lisäksi se sai tällöin tehtäväkseen ylläpitää myös lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriä. Vuonna 
2013 MML, joka koostui useista paikallisista maanmittaustoimistoista, joiden alueellinen toimivalta oli rajoitettua, organisoitiin 
yhdeksi keskitetyksi valtakunnalliseksi viranomaiseksi. Nykyään sillä on eri puolilla maata toimipisteitä asiakaspalvelua varten, 
ja se pystyy tarjoamaan asiakkailleen laajan valikoiman palveluja riippumatta näiden tai kiinteistöjen sijainnista.

Vaikka automaattista tietojenkäsittelyä on jo pitkään käytetty lainhuuto- ja kiinnitysrekisterissä, asiakkaille suunnatuissa digi-
taalisissa palveluissa on vielä laajennettavaa. Esimerkiksi yritykset, toisin kuin luonnolliset henkilöt, eivät voi jättää lainhuutoha-
kemuksia MML:n verkkopalvelussa. Kiinnostus hallinnon automaattista tekoälypohjaista päätöksentekoa kohtaan on kuitenkin 
lisääntynyt ja asiaa koskeva laajempi lainsäädäntöuudistus on käynnistetty. Tiedonsiirto julkisten viranomaisten välillä on paran-
tunut. Verohallinto on esimerkiksi vuodesta 2019 lähtien ilmoittanut MML:lle varainsiirtoveron maksamisesta, joten hakijan ei 
enää tarvitse toimittaa maksukuittia omatoimisesti. MML on myös kehittänyt automaattisen työkalun, jolla asiakkaita muistute-
taan veron maksamisesta. Lisäksi maakaaren uudistuksesta keskustellaan parhaillaan oikeusministeriössä.a Uudistuksella muun 
muassa pyrittäisin vastaamaan yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin digitalisaatiota edistämällä. Sen yhteydessä on esimerkiksi 
kyseenalaistettu, palveleeko vuodesta 1933 voimassa ollut vaatimus, jonka mukaan kiinteistönkaupalla on oltava kaupanvahvis-
taja, yhä tarkoitustaan nykypäivän oikeudellisessa ympäristössä.

a. Lisätietoja automatisoituun päätöksentekoon ja maakaareen liittyvistä lainsäädäntöhankkeista on saatavilla osoitteissa https://oikeusministerio.fi 
/hanke?tunnus=OM021:00/2020 ja https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM056:00/2021.

KAAVIO B 1.5.1 Suomen kiinteistönkauppaan liittyvien järjestelmien nykyaikaistaminen

Lähde: Tätä julkaisua varten kerätyt tiedot. 

Uusi maakaari säädetään
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organisaatiouudistuksessa

yhtenäinen, valtakunnallisesti
toimivaltainen viranomainen

Kiinteistötietojärjestelmää
 yhtenäistetään ja KTJ:stä

tulee valtakunnallinen
tieto- ja rekisteripalvelu

Lainhuutoja, kiinnityksiä ja
erityisiä oikeuksia koskevat

kirjaamisasiat siirretään paikallisilta 
käräjäoikeuksilta MML:lle

1995 2005 2010 2013

https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM021:00/2020
https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM021:00/2020
https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM056:00/2021
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Kiinteistönkauppa on pääosin 
standardoitua eri puolilla 
Suomea, mutta Maarianhaminaa 
koskevat maakunnalliset 
vaatimukset 
Oulussa ja Tampereella kiinteistönkaup-
paprosessin suorittaminen on helpom-
paa ja Maarianhaminassa vaikeampaa 
(taulukko 1.8). Oulussa ja Tampereella 
prosessi on samanlainen kuin Helsingis-
sä, Turussa ja Vaasassa, ja menettelyjen 
määrä, aika ja kustannukset ovat niissä 
samat. Tampere ja Oulu menestyvät 
kuitenkin hieman paremmin maankäytön 
hallinnoinnin laatuindeksissä, mikä johtuu 
nopeammista maakiistojen ratkaisuajois-
ta, joita yksi indeksin osatekijä mittaa. 
Näissä kahdessa kaupungissa käräjäoi-
keudet ovat selvittäneet COVID-19-pan-
demiaan liittyvät ruuhkat ja ratkaisseet 
kiinteistöriidat alle vuodessa, kun taas 
muissa vertailuanalyysin kohteissa aikaa 
kuluu yhdestä kahteen vuotta. 

Vaikka kaikissa kaupungeissa on käytössä 
kolme yhteistä menettelyä, osapuolten 
on noudatettava yhtä ylimääräistä 
vaatimusta Maarianhaminassa. Ahve-
nanmaan maakunnan hallitukselta on 
haettava maanhankintalupaa, mihin liit-
tyy neljä lisämenettelyä ja 2,5 kuukauden 
odotusaika. 

Saannon rekisteröinti MML:ssa vie 
suurimman osan kiinteistönkauppaan 
kokonaisuudessaan kuluvasta ajasta. Hel-
singissä, Tampereella, Turussa, Oulussa 
ja Vaasassa tähän menee noin 75 päivää. 
Maarianhaminassa MML:n on myös tar-
kistettava, että hakijalla on oikeus omistaa 
kiinteää omaisuutta maakunnan alueella. 
Tämän seurauksena lainhuudatus kestää 
90 päivää (kaavio 1.17). 

MML:n prosessi on keskitetty, ja kaikki 
lainhuutoasiat käsitellään kiinteistöjen 
sijainneista riippumatta sähköisesti. 
Paperilomakkeet skannataan ennen 
käsittelyä. Vaikka MML:n tavoitteena on 

prosessoida kaikki hakemukset 30 päivän 
kuluessa, käsittelyajat ovat viime aikoina 
venyneet, ja hakemukset joutuvat tyy-
pillisesti odottamaan jonossa käsittelyä. 
Viivästykset johtuvat pääasiassa vilkas-
tuneesta asunto- ja kiinteistökaupasta. 
Lisäksi MML:lle on hiljattain annettu 
uusia tehtäviä, kuten osakehuoneistoja 
koskevan sähköisen huoneistotietojärjes-
telmän luominen (ASREK-hanke),70 mikä 
saattaa osaltaan selittää viivästyksiä. 

Kiinteistönkaupan kustannukset ovat 
pitkälti yhdenmukaiset eri puolilla Suo-
mea. Vain Maarianhaminassa on pieniä 
eroja. Kokonaiskustannukset koostuvat 

KAAVIO 1.17 Maarianhaminan maanhankintaluvan saaminen lisää 60 päivää yritysten välisiin kiinteistönkauppoihin

Lähde: Tätä julkaisua varten kerätyt tiedot. 
Huomautus: Lainhuudatusta edeltäviin menettelyihin lasketaan kauppakirjan allekirjoittaminen sekä varainsiirtoveron ilmoittaminen ja maksaminen.

TAULUKKO 1.8 Maarianhaminassa kiinteistönkauppaprosessin loppuunsaattaminen 
kestää kaksi kertaa niin kauan kuin muissa vertailuanalyysin kohteena olevissa kaupungeissa

Kaupunki Sijoitus
Pisteet 
(0–100)

Menettelyt 
(lukumäärä)

Aika  
(päivinä)

Kustannukset 
(% kiinteistön 

arvosta)

Maankäytön 
hallinnoinnin 

laatuindeksi (0–30)

Tampere 1 79,28 3 76,5 4,0 29

Oulu 1 79,28 3 76,5 4,0 29

Helsinki 3 78,45 3 76,5 4,0 28

Turku 3 78,45 3 76,5 4,0 28

Vaasa 3 78,45 3 76,5 4,0 28

Maarianhamina 6 60,95 7 153 4,0 28

Lähde: Tätä julkaisua varten kerätyt tiedot.
Huomautus: Sijoitukset lasketaan pyöristämättömän pistemäärän perusteella, kun taas pistemäärät näytetään taulukossa vain 
kaksinumeroisena. Sijoitukset perustuvat kiinteistönkauppaan liittyvien menettelyjen, ajan ja kustannusten sekä maankäytön 
hallinnoinnin laatuindeksin keskiarvoihin. Pistemäärä normalisoidaan välille 0–100 (mitä korkeampi tulos, sitä parempi). 
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suurimmilta osin varainsiirtoverosta, 
jonka suuruus on 4 % kauppahinnasta 
ja jonka maksaa ostaja. Se muodostaa  
99,7 % kiinteistönkaupan kokonaiskustan-
nuksista. Maksu voidaan suorittaa suju-
vasti verkossa OmaVeron tai verkkopankin 
kautta. Loput kuluista – noin 0,3 prosenttia 
kokonaiskustannuksista – koostuvat seka-
laisista maksuista, mukaan lukien MML:n 
ja kaupanvahvistajan perimät maksut. 
Kaupanteko- ja rekisteröintimaksut (EUR 
264) voivat olla pienemmät (EUR 197), 
jos osapuolet käyttävät Kiinteistövaih-
dannan palvelua. Maarianhaminassa 
maanhankintaluvan hankkimisesta ja sen 
vaatimusten täyttämisestä aiheutuu EUR 
241 lisä kokonaiskustannuksiin.

Kiinteistönkauppa Suomessa 
on yksinkertaisempaa ja 
edullisempaa mutta hitaampaa 
kuin useimmissa EU-maissa 
Kiinteistönkauppaa ja lainhuudatus-
ta koskeva prosessi on Suomessa 

yksinkertaisempi ja kustannuksiltaan 
alhaisempi kuin EU:ssa keskimäärin. 
Kahden yksityisen yrityksen väliset kau-
pat ja niihin liittyvät rekisteröintitoimet 
vaativat viidessä tarkastellussa kau-
pungissa vain kolme menettelyä – kaksi 
vähemmän kuin EU:ssa keskimäärin – ja 
maksavat 4 % kiinteistön arvosta, mikä 
on hieman vähemmän kuin EU:ssa kes-
kimäärin. Niihin kaikkiaan kuluva aika on 
kuitenkin lähes kolminkertainen EU:n 28 
päivän keskiarvoon verrattuna (kaavio 
1.18). Tanska saattaa saman prosessin 
päätökseen neljässä päivässä, Ruotsi 
kymmenessä. 

Maarianhamina on jäljessä muista Suo-
men vertailuanalyysin kohteena olevista 
kaupungeista menettelyjen määrässä ja 
ajankäytön tehokkuudessa. Kiinteistöjä 
ostavat yritykset kohtaavat siellä neljä 
lisämenettelyä, ja prosessi kestää koko-
naisuudessaan viisi kuukautta, kauemmin 
kuin missään muualla Euroopan unionissa. 

Lisäksi kaikilla tutkimuksen suomalais-
kaupungeilla on korkeat pisteet maan-
käytön hallinnoinnin laadun indeksissä, 
joka arvioi talouden kiinteistötietojär-
jestelmää useiden keskeisten indikaat-
toreiden avulla. Suomalaiset kaupungit 
kuuluvat tuloksiltaan Euroopan unionin 
parhaimpiin ja saavat keskimäärin 28,3 
pistettä (enintään 30:stä) – 5,4 pistettä 
EU:n keskiarvoa enemmän. 

Miten kiinteistönkauppa toimii 
Suomessa?
Kiinteistönkauppa ja saannon rekisteröin-
ti eli lainhuudatus on järjestetty samalla 
tavalla kaikissa tarkastelluissa kaupun-
geissa lukuun ottamatta Maarianhami-
naa (Ahvenanmaa), jossa kiinteistön 
ostoa suunnittelevat yritykset tarvitsevat 
maanhankintaluvan (kaavio 1.19). Koko 
maata koskevat lakisääteiset vaatimukset 
on määritelty maakaaressa,71 joka on 
tärkein kiinteän omaisuuden luovutuksiin 
sovellettava säädös Suomessa. Prosessi 

KAAVIO 1.18 Suomalaiset kaupungit ylittävät EU:n keskiarvon edullisissa kustannuksissa ja laatumittareissa mutta jäävät jälkeen 
kiinteistönkauppaan kuluvassa ajassa

Lähteet: Tätä julkaisua varten kerätyt tiedot sekä Subnational Doing Business- ja Doing Business -tietokannat.
Huomautus: EU:n keskiarvot on määritetty 27 EU-jäsenmaan pääkaupunkien tietojen perusteella. Tiedot on kerätty osana viimeisintä Doing Business -mittausta ja EU:n alueellista arviointia, 
ja ne ovat ajalta: huhtikuu 2022 Tanskan, Suomen ja Ruotsin osalta, joulukuu 2020 Itävallan, Belgian ja Alankomaiden osalta ja toukokuu 2019 kaikkien muiden EU-maiden osalta.
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KAAVIO 1.19 Kiinteistönkauppa Suomessa edellyttää kolmesta seitsemään menettelyä 

Lähde: Tätä julkaisua varten kerätyt tiedot. 

alkaa, kun ostaja ja myyjä ovat päässeet 
sopuun kaupan ehdoista ja allekirjoittavat 
kauppakirjan joko paperilla tai sähköisesti 
Kiinteistövaihdannan palvelua käyttäen.72 
Kiinteistönkauppaa koskevan sopimuk-
sen on sisällettävä vähintään seuraavat 
tiedot: luovutustarkoitus, myytävä omai-
suus, kaupan osapuolet sekä kauppahinta 
ja mahdollinen muu vastike.73

Yli 90 % luovutuksista tehdään paperilla. 
Tällöin kauppakirja on allekirjoitettava 
kaupanvahvistajan läsnä ollessa.74 Kau-
pan todistamisen ohella tämä tarkistaa 
osapuolten henkilöllisyydet ja kiinteistön 
tunnuksen, varmistaa, että maakaaren 
muotovaatimukset on täytetty ja tekee 
luovutuksesta ilmoituksen MML:lle 
sähköisen lomakkeen kautta. Kaupanvah-
vistaja voi myös hakea ostajan puolesta 
lainhuutoa tämän kaupanvahvistajailmoi-
tuksen yhteydessä (lainhuudatusmenet-
tely esitetty kaaviossa 1.19).

Toinen vaihtoehto on turvautua Kiin-
teistövaihdannan palveluun. Sähköi-
sessä kiinteistönkaupassa yritysten 
edustajat kirjautuvat järjestelmään 
vahvan sähköisen tunnistautumisen 
kautta75 ja allekirjoittavat siellä luonnos-
telemansa kauppakirjan. Allekirjoittami-
sen jälkeen lainhuudatusmenettely alkaa 

automaattisesti eikä erillistä hakemusta 
siis tarvita. Tällaisessa kaupanteossa 
ei käytetä kaupanvahvistajaa, sillä 
käyttöliittymä tarkistaa reaaliaikaisesti, 
että sopimuksessa on laissa vaadittu 
vähimmäissisältö ja että kauppakirjaan 
sisällytettävät tiedot vastaavat käytettä-
vissä olevissa rekistereissä olevia tietoja.

Kun kaupat on tehty, ostajan on tehtävä 
OmaVerossa varainsiirtoveroilmoitus ja 
maksettava vero Verohallinnolle kuuden 
kuukauden kuluessa allekirjoittamisesta. 
MML saa tiedon veron maksusta suoraan 
Verohallinnolta. Kiinteistöön ei voida 
rekisteröidä lainhuutoa ennen kuin tämä 
vaihe on suoritettu.

Kiinteistönkaupan viimeinen vaihe on 
lainhuudon hakeminen MML:lta. Ostaja, 
tässä tapaustutkimuksessa osakeyhtiö, 
voi joko pyytää kaupanvahvistajaa lait-
tamaan hakemuksen vireille MML:lle 
tehtävän ilmoituksen ohessa tai tehdä sen 
omatoimisesti täyttämällä paperilomak-
keen, joka on saatavilla MML:n verkkosi-
vuilla. Lomake voidaan lähettää postitse, 
mikä voi kestää jopa viikon, tai se voidaan 
jättää paikalliseen palvelupisteeseen 
siellä asioitaessa. Se voidaan toimittaa 
perille myös suojatulla sähköpostilla.76 
Paperimuodossa jätetyt hakemukset on 

lähetettävä Maanmittauslaitoksen Vaa-
san toimipisteeseen skannattavaksi. Tätä 
vaihetta ei tarvita, jos osapuolet ovat 
käyttäneet Kiinteistövaihdannan palve-
lua, sillä lainhuudatus käynnistyy tällöin 
automaattisesti.

Maarianhaminassa kiinteistönkauppaan 
kuuluvat samat kolme edellä kuvattua 
vaihetta. Yritysten on kuitenkin lisäksi 
haettava Ahvenanmaan maakunnan 
hallitukselta maanhankintalupaa ja 
hankittava kaikki hakemuksen teke-
miseen tarvittavat asiakirjat, joten 
kokonaisprosessissa on lisäksi yhteensä 
neljä lisämenettelyä. Kaikki asiakirjat on 
mahdollista hankkia nopeasti verkossa, 
mutta hakijan on ne saadakseen asioitava 
useiden eri viranomaisten nettisivuilla. 
Ostajan on haettava maanhankintalupaa 
kolmen kuukauden kuluessa kauppakirjan 
allekirjoittamisesta. Jos näin ei toimita, 
kiinteistö voidaan lopulta huutokaupata 
sen hankkimiseen oikeutetulle taholle 
Ahvenanmaan maanhankintalain mukai-
sesti. Hakemus voidaan toimittaa maa-
kunnan hallitukselle joko käyttämällä sen 
sivuilla olevaa sähköistä lomaketta77 tai 
paperilomaketta, joka voidaan lähettää 
sille postitse tai sähköpostitse. Ahvenan-
maan maakunnan hallitus voi myöntää 
maanhankintaluvan, jos i) yhtiöllä on 
perustamisesta lähtien tai vähintään 
viiden vuoden ajan ollut kotipaikka Ahve-
nanmaalla, ii) kiinteistö soveltuu sille 
kaavailtuun käyttötarkoitukseen ja iii) 
vähintään kahdella kolmasosalla yhtiön 
hallituksen jäsenistä on Ahvenanmaan 
kotiseutuoikeus tai he ovat asuneet 
maakunnassa vähintään viimeisten vii-
den vuoden ajan. Jos tietyt edellytykset 
täyttyvät, lupa on myönnettävä, ellei ole 
erityisiä syitä sen epäämiseen.78

Suomen kaupungit ylittävät 
EU:n keskiarvon maankäytön 
hallinnoinnin laadussa
Suomi on maankäytön hallinnoinnin laa-
tuindeksin tuloksiltaan maailman kärkeä: 
Helsinki, Turku, Vaasa ja Maarianhamina 
saavat 30 maksimipisteestä 28 ja Tam-
pere ja Oulu 29. Indeksissä analysoidaan 
viittä kiinteistötietojärjestelmää koskevaa 

Kansalliset vaatimukset Maarianhaminaa 
koskevat menettelyt

Menettelyt, joissa hankitaan asiakirjoja 
maanhankintalupaa varten Maarianhaminassa

Ennen lainhuudatusta

Ostaja ja myyjä allekirjoittavat kauppakirjan kaupanvahvistajan läsnä ollessa

Ostaja hankkii kiinteistörekisteriotteen ja kiinteistörekisterin karttaotteen 

Ostaja hankkii todistuksia väestötietojärjestelmästä (virkatodistus) 

Ostaja hakee maanhankintalupaa Ahvenanmaan maakunnan hallitukselta

Ostaja ilmoittaa ja maksaa varainsiirtoveron Verohallinnolle

Ostaja hankkii kaupparekisteriotteen ja sähköiset yhteisösäännöt (yhtiöjärjestys) 
Patentti- ja rekisterihallitukselta 

Lainhuudatus

Ostaja hakee lainhuutoa Maanmittauslaitokselta
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osa-aluetta: infrastruktuurin luotetta-
vuutta, tiedon avoimuutta, maantieteel-
listä kattavuutta, maariitojen ratkaisua ja 
yhdenvertaisuutta maanomistusoikeuk-
siin pääsyssä.

Kaikki Suomen kaupungit saavat täydet 8 
pistettä infrastruktuurin luotettavuudesta. 
Tällä osatekijällä mitataan, takaako kiin-
teistökirjan ja -rekisterin infrastruktuuri 
korkeita standardeja ja virheiden vähentä-
mistä. Suomen kiinteistötietojärjestelmä 
(KTJ) on niin lainhuuto- ja kiinnitysrekis-
terin kuin kiinteistörekisterinkin osalta 
täysin digitaalinen ja se käyttää kustakin 
kiinteistöstä yksilöllistä tunnistamisen 
mahdollistavaa numeroa.

Maantieteellisen kattavuuden indeksi 
mittaa sitä, kuinka täydellisesti yksi-
tyisessä omistuksessa oleva maa on 
sisällytetty kiinteistökirjaan ja -rekisteriin. 
Kaikki kuusi Suomessa vertailukohteena 
ollutta kaupunkia saavat tästä enimmäis-
pisteet eli 8 pistettä, mikä kertoo, että 
virallisesti rekisteröityjen ja kartoitettujen 
kiinteistöjen osuus on maassa suuri. 
MML ja kunnat kirjaavat, rekisteröivät 
ja kartoittavat virallisesti kaikki Suomen 
yksityisomistuksessa olevat maa-alueet.

Tiedon avoimuudella mitataan sitä, 
asetetaanko kiinteistötietojärjestelmä 
tarkasteltavassa taloudessa yleisön 
saatavilla ja kuinka tämä tehdään. Kaikki 
Suomen kaupungit saavat 5 pistettä, 
mikä jää alle 6 pisteen enimmäismäärän, 
koska MML ei sitoudu eri toimenpiteitä 
suorittaessaan tiettyihin nimettyihin 
määräaikoihin.79 MML julkaisee kuitenkin 
maksutaulukoita, luetteloita rekisteröinti-
hakemuksiin tarvittavista asiakirjoista ja 
tilastotietoja kiinteistönkaupoista. Lisäksi 
sen toimista on mahdollista tehdä vali-
tuksia sen omilla verkkosivuilla, ja nämä 
valitukset käsitellään riippumattomasti.

Maakiistojen ratkaisemista koskeva 
indeksi mittaa riidanratkaisumekanis-
mien saatavuutta ja sitä, kuinka laajoja 
kiinteistönkauppoihin liittyviä rekisteröin-
tejä hoitavien tahojen vastuut ovat. Lisäk-
si indeksissä tarkastellaan, kuinka 

tehokkaasti tuomioistuimet (viimesijai-
sena keinona) käsittelevät riita-asioita. 
Kaikkien analysoitujen suomalaiskaupun-
kien pisteet ovat korkeat. Tampere ja 
Oulu saavat enimmäispistemäärän 8 ja 
muut kaupungit saavat 7 pistettä. Tämä 
johtuu siitä, että ensimmäisen asteen 
tuomioistuinten välillä on eroa siinä, 
kuinka nopeasti ne ratkaisevat riita-asioi-
ta, jotka koskevat parempaa oikeutta 
kiinteistöön. Tampereella ja Oulussa, 
joissa COVID-19-virukseen liittyvät ruuh-
kat on selvitetty, riidan ratkaiseminen 
kestää alle vuoden, kun taas Helsingissä, 
Turussa, Vaasassa ja Maarianhaminassa 
aikaa kuluu tyypillisesti yhdestä kahteen 
vuotta.

MITÄ VOIDAAN 
PARANTAA?

Sähköisen kiinteistönkaupan 
edistäminen
Täysin integroitu ja digitalisoitu kiinteis-
tötietojärjestelmä säästää resursseja 
ja parantaa tehokkuutta tinkimättä silti 
maankäyttöön liittyvien palvelujen 
korkeasta laadusta. Suomessa on tällä 
hetkellä käytössä hybridimalli, jossa 
menettelyjä voidaan hoitaa joko säh-
köisesti tai paperimuodossa. Tämä 
lisää MML:n työntekijöiden työmäärää 
ja pidentää käsittelyaikoja, sillä pape-
rihakemusten tarkistaminen kestää 
kauemmin kuin sähköisten hakemusten, 
joiden osalta tarkistus on monin osin 
automatisoitua.80

Kiinteistövaihdannan palvelun käytön 
lisääminen poistaisi myös yhden menet-
telyn, koska lainhuudon rekisteröinti 
aloitetaan automaattisesti, jos kaupat 
tehdään verkossa, ja lyhentäisi odotus-
aikoja, koska paperiset hakemukset on 
skannattava ennen käsittelyä. 

Erilaiset menettelyt ja prosessit voivat 
aiheuttaa sekaannusta, jos käyttäjät 
eivät ole valmiita uusiin järjestelmiin ja 
työnkulkuihin. Kansainväliset kokemukset 
osoittavat, että väestön ja liike-elämän 
sopeutuminen muutoksiin vie aikaa ja 

että viranomaiset voivat aliarvioida vies-
tinnän merkitystä ja sen vaikutusta uusien 
palvelujen käyttöönottoon.81 Toistuvat 
tiedotuskampanjat yksityissektorin kiin-
teistönkehittäjille, notaareille, asianajajille, 
kiinteistöinsinööreille, pankeille ja muille 
asiaankuuluville sidosryhmille auttavat 
varmistamaan, että vastauudistetut 
menettelytavat omaksutaan täysimääräi-
sesti ja nopeasti. Ne auttavat myös välttä-
mään tiedonpuutetta tai sääntelyn hidasta 
käyttöönottoa. Tätä ajatellen Suomen olisi 
arvioitava, mitkä ovat tärkeimmät syyt 
sähköisen kaupankäyntialustan vähäiseen 
käyttöön, ja tarvittaessa hyödynnettävä 
eri viestintäkanavia (kuten sosiaalista 
mediaa, ilmoitustauluja, julkisia lähetyksiä 
ja työpajoja), jotta Kiinteistövaihdannan 
palvelun käytön eduista voidaan tiedottaa 
tehokkaasti.

Tanska tarjoaa mielenkiintoisen esi-
merkin siitä, miten täysin sähköinen 
kiinteistötietojärjestelmä voidaan ottaa 
asteittain käyttöön. Tanskan parlamentti 
muutti vuonna 1992 kirjaamislainsää-
däntöään ja mahdollisti digitaalisen 
rekisteröimisen. Maan hallitus toteutti 
vuosina 1993–2000 organisoituja ja 
järjestelmällisiä toimia kaikkien asiakir-
jojen digitoimiseksi, 82 paikallistoimiston 
tietokoneistamiseksi ja asianomaisen 
henkilöstön kouluttamiseksi. Vuonna 
2006, kun kiinteistökirja oli digitoitu, 
lakia muutettiin jälleen kerran digitaalisen 
rekisteröinnin mahdollistamiseksi. Vuon-
na 2009 tuli pakolliseksi jättää rekiste-
röintihakemukset ainoastaan sähköisessä 
muodossa, mikä tehosti hakemusten tie-
tojen tarkistusta ja käsittelyä. Nykyään 
kiinteistönkauppa Tanskassa edellyttää 
kolmea menettelyä, jotka kaikki voidaan 
saattaa päätökseen verkossa muutaman 
päivän kuluessa.

Nopeutetun käsittelymenettelyn 
käyttöönotto
MML käsittelee hakemukset niiden saa-
pumisjärjestyksessä. Kaikista paperilla 
tehdyistä kiinteistönkaupoista peritään 
lainhuudatuksen yhteydessä sama 
käsittelymaksu (144 euroa), minkä ohella 
kaupanvahvistuksesta on maksettava 
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120 euroa. Jos osapuolet käyttävät Kiin-
teistövaihdannan palvelua, kaupanteon 
ja saannon rekisteröinnin kokonais-
kustannukset ovat suuruudeltaan 197 
euroa. MML on pyrkinyt lyhentämään 
lainhuutohakemusten käsittelyaikoja esi-
merkiksi palkkaamalla lisää henkilöstöä. 
Käsittelyssä on kuitenkin edelleen ruuh-
kaa, ja lainhuudon saamisessa kestää täl-
lä hetkellä kahdesta kolmeen kuukautta. 

Kiireellisiin hankkeisiin liittyvien hake-
musten käsittelyaikojen lyhentämiseksi ja 
viranomaistyötehtävien priorisoimiseksi 
MML voisi harkita menettelyä, jossa 
hakemuksia käsitellään nopeutetussa 
järjestyksessä lisämaksua vastaan. Eräät 
muut Euroopan taloudet ovat saaneet 
myönteisiä kokemuksia tällaisista fast 
track -menettelyistä. Liettuassa saan-
non rekisteröinti kestää yleensä 10 
arkipäivää. Yrittäjät, jotka toivovat pikai-
sempaa rekisteröintiä, voivat kuitenkin 
maksaa korkeamman rekisteröintimak-
sun nopeammasta palvelusta: kolmessa 
arkipäivässä tapahtuvan rekisteröinnin 
maksu on 30 % suurempi, kahdessa arki-
päivässä tapahtuvan 50 % ja yhdessä 
arkipäivässä tapahtuvan 100 %. Vastaa-
vasti Portugalissa saanto voidaan rekis-
teröidä yhdestä kahteen päivässä 100 % 
korotettua rekisteröintimaksua vastaan. 

Kaikkia MML:n tarjoamia palveluja 
koskevien standardien käyttöönotto 
ja niiden julkisen saatavuuden ja 
sitovuuden varmistaminen
Julkisten palvelujen tarjontaa koskevat 
standardit kertovat hallinnon asiakkaille, 
minkä tasoista palvelua he voivat odot-
taa, kuinka paljon se maksaa ja kuinka 
kauan se kestää. Jos toimenpidettä ei 
saada päätökseen asetetussa määrä-
ajassa, asiakkaat voivat alkaa harkita 
jatkotoimenpiteitä. Lisäksi on tärkeää 
omaksua tehokkaita seurantavälineitä ja 
suorituskykyä mittaavia arviointitapoja, 
jotta tällaisia määräaikoja myös nou-
datettaisiin käytännössä. Kirjaamis- ja 
kiinteistörekisteriviranomaisten on 
seurattava aktiivisesti toimintojensa 
tehokkuutta ja varmistettava, että käsitte-
lyaikoja koskevat tavoitteet saavutetaan. 

Viisitoista EU:n jäsenvaltiota on ottanut 
käyttöön palveluntarjonnan standardit 
kiinteistökirjoissaan tai -rekistereissään.82 
Kaikki niistä Kyprosta ja Maltaa lukuun 
ottamatta antavat nämä tiedot verkossa.

Vaikka Maanmittauslaitos julkaisee 
hinnastoja ja listaa sivuillaan kiinteistön-
kauppaan tarvittavat asiakirjat, se ei tällä 
hetkellä sitoudu julkisilla ilmoitustauluilla 
tai verkossa toimittamaan tietyssä mää-
räajassa oikeudellisesti sitovaa asiakirjaa 
kiinteistön omistusoikeudesta tai päivi-
tettyä kiinteistörekisterisuunnitelmaa. 
MML voisi määritellä kaikki tarjoamansa 
kirjaamis- ja kiinteistörekisteripalvelut, 
kuten omistusoikeusselvitykset, omis-
tusoikeustodistuksien hyväksyminen, 
kiinteän omaisuuden rekisteröinti ja 
päivitettyjen karttojen toimittaminen, ja 
sitoutua julkisesti niiden toimittamisessa 
nimettyyn määräaikaan. Singapore on 
esimerkiksi luonut sähköisen järjestel-
män, jonka avulla kuka tahansa voi saada 
tietoja palvelumaksuista, tilastoista, 
menettelyjen vaatimuksista ja palvelun-
toimitusstandardeista sekä kiinteistökir-
jan että -rekisterin osalta.

Maanhankintalupaprosessin 
yksinkertaistaminen 
Maarianhaminassa
Maanhankintaluvan saaminen Maa-
rianhaminassa on kiinteistön ostoa 
suunnitteleville yrityksille pitkä prosessi. 
Hakemusta tukevaa tietoa ovat saatavilla 
maakunnan hallituksen internetsivuilla ja 
se tehdään verkossa. Hakemus läpikäy 
sekä Maarianhaminan kunnan että 
Ahvenanmaan maakunnan hallituksen 
tarkastuksen, ja prosessissa voi kestää 
jopa kolme kuukautta. Selkeämpien 
ohjeiden käyttöönotto ja sitoutuminen 
palvelun tarjoamista koskeviin stan-
dardeihin lisäisi avoimuutta ja asettaisi 
vastuita hakemusten tarkistukseen osal-
listuville viranomaisille. Nämä toimen-
piteet parantaisivat kiinteistönkauppaan 
liittyvien menettelyjen ennustettavuutta 
ja auttaisivat yrityksiä suunnittelemaan 
resurssienkäyttöään.
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Vuoden 2022 EU:n oikeusalan tulostaulun 
mukaan ensimmäisen oikeusasteen tuo-
mioistuimissa on Suomessa vähemmän 
siviili- ja kauppaoikeudellisia riita-asioita 
kuin missään muualla Euroopan unionis-
sa.83 Myös Suomen käräjäoikeudet käsit-
televät tapauksia suhteellisen nopeasti 
ja nopeammin kuin Euroopan unionissa 
keskimäärin. Tuomioistuinten tehokkuus 
vaihtelee kuitenkin tuomiopiireittäin. 
Siviilioikeudellisia riita-asioita, mukaan 
lukien kaupalliset riita-asiat, säännellään 
Suomessa valtakunnallisesti oikeuden-
käymiskaarella.84 Ensimmäisen asteen 
tuomioistuimina toimivat käräjäoikeudet, 
jotka ovat toimivaltaisia rikos- ja siviilioi-
keudellisissa tapauksissa. Siviilisoikeu-
dellisissa riita-asioissa tuomioistuimet 
voivat tapauksesta riippuen käsitellä rii-
ta-asian kokonaan kirjallisesti (kirjallinen 
menettely, useimmiten riidattomia asioi-
ta varten, joita kutsutaan summaarisiksi 
riita-asioiksi) tai suullisessa käsittelyssä. 
Siviilioikeudelliset tapaukset voidaan 
ratkaista myös tuomioistuinsovittelussa.

Kaupallisten riita-asioiden 
ratkaisu on helpompaa Oulussa 
ja vaikeampaa Helsingissä ja 
Maarianhaminassa 
Oikeudenkäynnin aloittaminen sekä 
tuomion saaminen ja täytäntöönpano 

on helpointa Oulussa, jossa prosessi 
kestää 14 kuukautta (taulukko 1.9). Tämä 
on paljon nopeampaa kuin Helsingissä 
ja Maarianhaminassa, joissa sama 
tapaus ratkeaisi 18 ja 19 kuukaudessa. 
Oikeudenkäyntikulut ovat samat kaikissa 
kaupungeissa (15,3 % vaateen arvosta) 
lukuun ottamatta Helsinkiä, jossa oikeu-
denkäyntikulut ovat 20,8 % korkeampien 
asianajaja- ja asiantuntijapalkkioiden 
vuoksi. Oikeusprosessin laatu, jota täs-
sä tutkimuksessa mitataan erilaisilla 
kansainvälisillä hyvillä käytännöillä, on 
yhdenmukainen kaikissa kaupungeissa. 
Suomen kaupungit saavat 18 pisteen 
enimmäispistemäärästä 9,5 pistettä.

Kaupalliset riita-asiat ovat 
suhteellisen tehokkaita, mutta 
tuomioistuimilta puuttuu 
joitain hyviä käytäntöjä, jotka 
parantaisivat oikeuslaitoksen 
laatua 
Kaikkien EU:n jäsenmaiden tuloksiin 
verrattuna kaupalliset riita-asiat ovat 
Suomessa suhteellisen nopeita ja edullisia. 
Keskimäärin tähän tutkimukseen osallis-
tuneet kuusi käräjäoikeutta ratkaisevat 
kaupalliset riidat lähes 5,5 kuukautta EU:n 
22 kuukauden keskiarvoa nopeammin 
(kaavio 1.20). Oulussa ja Tampereella 
sijaitsevat käräjäoikeudet ovat nopeampia 

kuin 24:n EU-maan tuomioistuimet. Jopa 
Maarianhaminassa, jossa kaupallisen rii-
ta-asian oikeuskäsittely kestää pisimpään, 
kokonaisaika on lähes kolme kuukautta 
EU:n keskiarvoa nopeampi.

Suomessa oikeudenkäyntikulut ovat 
keskimäärin suhteellisen alhaiset,  
16,2 % vaateen arvosta. Kaupalliset 
riita-asiat ovat edullisempia vain viidessä 
muussa EU:n jäsenvaltiossa, mukaan 
lukien Saksassa. Suomi on kuitenkin jäl-
jessä oikeusprosessien laatuindeksissä: 
se saa 9,5 pistettä 18 pisteestä, mikä on 
alle EU:n keskiarvon (11,5 pistettä).

Kaupallisissa riita-asioissa ja 
tuomioiden täytäntöönpanossa 
noudatetaan samaa menettelyä 
koko maassa
Kahden yrityksen välinen sopimusriita, 
joka tässä tutkimuksessa on arvoltaan 
86 817 euroa,85 käsitellään käräjäoikeu-
dessa tavanomaisena siviilioikeudelli-
sena tapauksena. Vaikka Suomessa on 
erikoistunut tuomioistuin, joka käsittelee 
kaupallisia tapauksia (markkinaoikeus), 
sen toimivalta on rajallinen, koska se 
käsittelee vain tiettyjä hankintoihin, 
kilpailuun, markkinaoikeuteen ja imma-
teriaalioikeuteen liittyviä oikeudellisia 
asioita.86

Oikeudenkäynti alkaa, kun asianomis-
taja jättää kirjallisen haastehakemuksen 
toimivaltaiseen käräjäoikeuteen.87 Hake-
musta ei voida jättää sähköisesti, paitsi 
riidattomissa asioissa (summaarisissa rii-
ta-asioissa).88 Tuomioistuin seuloo hake-
muksen nähdäkseen, onko se täytetty 
asianmukaisesti, ja lähettää haasteen. 
Haasteet lähetetään yleensä postitse, 
mutta tiedoksianto voidaan tehdä myös 
sähköpostitse tai puhelimitse. 

Kun vastaajalle on annettu tiedoksianto, 
hänen on toimitettava kirjallinen vastaus 

Kaupallinen riita-asia

TAULUKKO 1.9 Kaupalliset riita-asiat Suomessa: missä on helpompaa? 

Kaupunki Sijoitus
Pisteet  
(0–100)

Aika  
(päivinä)

Kustannukset 
(% vaateen arvosta)

Oikeusprosessien 
laatuindeksi (0–18)

Oulu 1 70,38 420 15,3 9,5

Tampere 2 69,56 450 15,3 9,5

Turku 3 68,60 485 15,3 9,5

Vaasa 3 68,60 485 15,3 9,5

Maarianhamina 5 66,28 570 15,3 9,5

Helsinki 6 65,04 540 20,8 9,5

Lähde: Tätä julkaisua varten kerätyt tiedot.
Huomautus: Sijoitukset lasketaan pyöristämättömän pistemäärän perusteella, kun taas pistemäärät näytetään 
taulukossa vain kaksinumeroisena. Sijoitukset perustuvat kaupallisiin riita-asioihin liittyviin keskimääräisiin aika- ja 
kustannuspisteisiin sekä oikeusprosessien laatuindeksiin. Pistemäärä normalisoidaan välille 0–100 (mitä korkeampi 
tulos, sitä parempi).
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tuomioistuimen kansliaan. Oikeudenkäy-
miskaari ei aseta erityistä määräaikaa 
haasteeseen vastaamiselle, mutta tuo-
mari myöntää vastaajalle tyypillisesti 30 
päivää. 

Vastauksen vastaanottamisen jälkeen 
käräjäoikeus järjestää valmisteluistun-
non, johon osapuolet valmistautuvat 
vaihtamalla kirjallisia lausumia ennen 
istuntoa. Laissa ei myöskään aseteta 
erityisiä määräaikoja tälle vaiheelle. 
Valmisteluistunnon aikana osapuolet 
esittävät vaateidensa perusteet, rajaavat 
riidanalaiset kysymykset ja sopivat esitet-
tävistä todisteista. Käsittelyssä tutkitaan 
myös mahdollisuutta sovitella riita. 

Tuomari päättää, mitkä todisteet oikeu-
denkäynnissä sallitaan. Tässä tapauksessa 
esitettävä todiste on asiantuntijalausunto, 
joka kuullaan pääkäsittelyssä. Pääkäsit-
telyssä asianosaiset esittävät myös lop-
pulausuntonsa, ja tuomari antaa tuomion 
yleensä 30 päivän kuluessa. 

Tapaus voidaan sen monimutkaisuudesta 
riippuen käsitellä kokonaan kirjallisesti 
osapuolten sopimuksen ja tuomarin 
suostumuksen mukaan tai ratkaista 
tuomioistuinsovittelulla. Kantaja maksaa 
oikeudenkäyntimaksun tuomion antami-
sen jälkeen. Maksu vaihtelee tapauksesta 
riippuen 86 eurosta (kirjallinen menet-
tely) 530 euroon, jos tapaus ratkaistaan 
pääkäsittelyssä.89

Tuomioistuintilastojen mukaan kirjallista 
menettelyä käytetään Suomessa yli 99 % 
siviilioikeudellisista tapauksista. Näiden 
tapausten ratkaiseminen kestää enintään 
kolme kuukautta.90 Vaikka riita-asiat, 
joita ei voida ratkaista ilman pääkäsitte-
lyä – kuten tässä tutkimuksessa mitattu 
tapaus – muodostavat vähemmistön, ne 
kestävät keskimäärin noin 18 kuukautta. 
Tämä johtuu pääasiassa tuomareiden 
työmäärästä, viivytyksistä istuntojen 
aikatauluissa ja henkilöstön puutteesta 
tuomioistuimissa.

Tuomioistuinten tuomioiden täytäntöön-
pano on oikeusministeriön alaisuudessa 
toimivaa Ulosottolaitosta vastaava 
erillinen oikeusprosessi. Ulosottolaitos 
organisoitiin uudelleen yhdeksi kansalli-
seksi virastoksi joulukuussa 2020, ja sillä 
on koko Suomen alueen kattava 64 viras-
ton verkosto.91 Ulosottohakemuksen 
voi tehdä sähköisesti sähköisen ulos-
ottopalvelun kautta.92 Kun hakemus on 
vastaanotettu, ulosottoviranomainen 
lähettää postitse ilmoituksen hakemuk-
sesta ja maksupyynnöstä velalliselle. Jos 
velallinen ei noudata vaatimusta tai ota 
yhteyttä ulosottoviranomaiseen ehdot-
taakseen vaihtoehtoja vapaaehtoiselle 
maksamiselle, ulosottoviranomainen 
takavarikoi velallisen omaisuutta ja myy 
sen julkisessa huutokaupassa.93 Huu-
tokaupat järjestetään yleensä verkossa 
julkisen foorumin kautta, jossa ulosotto-
viranomaiset mainostavat takavarikoitua 
ja ulosmitattua omaisuutta.94 Velka mak-
setaan huutokaupan tuotosta kahden 
viikon kuluessa. 

KAAVIO 1.20 Kaupallisen riita-asian ratkaiseminen Suomessa on EU:n keskiarvoa nopeampaa 

Lähteet: Tätä julkaisua varten kerätyt tiedot sekä Subnational Doing Business- ja Doing Business -tietokannat.
Huomautus: EU:n keskiarvot on määritetty 27 EU-jäsenmaan pääkaupunkien tietojen perusteella. Tiedot ovat ajan tasalla viimeisimmän Doing Business -mittauksen ja EU:n alueellisen 
arvioinnin päivämäärästä: huhtikuu 2022 Tanskan, Suomen ja Ruotsin osalta, joulukuu 2020 Itävallan, Belgian ja Alankomaiden osalta ja toukokuu 2019 kaikkien muiden EU-maiden osalta.
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Oikeudenkäynti- ja tuomiovaihe 
aiheuttaa eniten vaihtelua 
prosessin kestossa, mutta 
oikeudenkäyntikulut ovat samat 
kaikkialla paitsi Helsingissä
Hakemus- ja tiedoksiantovaiheeseen 
sekä tuomion täytäntöönpanovaiheeseen 
kuluva aika on yhtenäinen kaikissa kuu-
dessa vertailuanalyysin kohteena olevas-
sa kaupungissa. Tuomioistuinten väliset 
erot johtuvat pääasiassa oikeudenkäynti- 
ja tuomiovaiheen loppuunsaattamiseen 
kuluvasta ajasta – ajasta vastaajan 
tiedoksiannon ja tuomarin päätöksen 
antamisen välillä (kaavio 1.21).

Oikeudenkäyntivaihe kestää Oulun 
käräjäoikeudessa 10 kuukautta, mikä on 
nopeammin kuin muissa vertailukau-
pungeissa. Oulussa tuomarit hyödyn-
tävät tuomioistuinsovittelua enemmän 
kuin aikaisemmin: virallisten tilastojen 
mukaan vuosina 2019 ja 2020 Oulussa 
käsiteltiin sovittelussa lähes yhtä monta 
asiaa kuin pääkäsittelyssä.95 Tätä tut-
kimusta varten kuultujen asianajajien 

mukaan Oulussa tuomarit kannustavat 
välttämään tarpeettomia viivytyksiä, ja 
siellä tuomareilla on vähemmän tapauk-
sia ja tasaisempi työmäärä kuin muissa 
kaupungeissa. Vuonna 2021 Oulussa 
kukin tuomari käsitteli keskimäärin  
1 109 tapausta. Muissa viidessä vertai-
lukaupungeissa tuomarit käsittelevät 
keskimääräisesti 1 250 tapausta. Lisäksi 
Oulussa tapausten määrä tuomaria kohti 
on pysynyt vakiona vuodesta 2019, kun 
taas Tampereella, Turussa ja Vaasassa 
tapaukset tuomaria kohti ovat lisään-
tyneet vuosittain.96 Oulun käräjäoikeu-
della on erillinen siviilioikeudellinen 
osasto, joka mahdollistaa jonkinasteisen 
erikoistumisen tuomareiden kesken.97 
Etäyhteyksien laaja käyttö oikeuskäsit-
telyjen järjestämiseen Oulussa auttoi 
vähentämään COVID-19-pandemiaan 
liittyvää ruuhkaa. Tampereella, Turussa ja 
Vaasassa oikeudenkäynti- ja tuomiovaihe 
kestää hieman pidempään, mutta ei yli 
vuotta. Toisin kuin Oulussa, näiden tuo-
mioistuimien tuomarit käsittelevät sekä 
rikos- että siviilioikeudellisia tapauksia.

Maarianhaminassa lykkäykset ovat ylei-
sempiä. Muita tuomioistuimia pienem-
mässä Ahvenanmaan käräjäoikeudessa 
on vain kolme tuomaria, jotka käsittelevät 
siviili- ja rikosoikeudellisia tapauksia, ja 
vain kaksi istuntosalia. Maarianhaminassa 
kaupallisia riita-asioita usein käsittelevät 
asianajajat ovat maininneet, että näiden 
rajoitusten vuoksi osapuolet odottavat 
valmisteluistuntoa jopa vuoden. Tuomarit 
myöntävät asianosaisille usein lisäaikaa 
kirjallisten lausumiensa toimittamiseen, ja 
tuomioistuinsovittelua käytetään harvoin. 
Vuosina 2015–2021 tuomioistuinsovitte-
lulla ratkaistiin vain kaksi siviilioikeudel-
lista riitaa.98 COVID-19-pandemialla oli 
suurempi vaikutus käräjäoikeuden toimin-
taan Maarianhaminassa. Kaikki kuulemi-
set peruttiin rajoitusten alkaessa,99 ja sen 
jälkeen niitä voitiin järjestää vain harvoin, 
koska turvavälejä ei voitu ylläpitää tilojen 
rajallisuuden vuoksi. Sisävesiliikenne 
Ahvenanmaalle ja sieltä pois keskeytyi, 
mikä vaikeutti asianajajien ja tuomioistui-
men henkilökunnan pääsyä tuomioistui-
meen. Valmistautuessaan syksyllä 2022 
tehtävään tehokkuuden arviointiin tuo-
mioistuin ryhtyi hallitsemaan tapausten 
määrää antamalla yhden tuomarin rat-
kaistavaksi pääasiassa siviilioikeudellisia 
tapauksia kannustamaan erikoistumista 
ja tehostamaan toimintaa.100

Helsingin käräjäoikeus on Suomen suurin 
ja siellä käydään monimutkaisimpia 
oikeudenkäyntejä.101 Se on myös Ahve-
nanmaan käräjäoikeuden jälkeen hitain 
tuomioistuin. Helsingin käräjäoikeus 
pyrkii tehostamaan toimintaansa useilla 
aloitteilla. Esimerkiksi tuomareiden työ-
määrän tasapainottamiseksi käräjäoikeus 
toteutti lokakuussa 2021 organisaatio-
muutoksen, jossa useammat osastot kes-
kittyivät käsittelemään siviilioikeudellisia 
tapauksia ja hakemusasioita,102 jolloin 
tuomareilla on mahdollisuus erikoistua. 
Vuodesta 2020 lähtien käräjäoikeus on 
myös panostanut tuomioistuinsovitte-
lun laadun parantamiseen ja pyrkinyt 
ratkaisemaan 30 % monimutkaisista 
siviilioikeudellisista tapauksista tuomiois-
tuinsovittelun avulla. Tuomareiden 
avuksi sovittelussa käräjäoikeus palkkasi 

KAAVIO 1.21 Oikeudenkäynti- ja tuomiovaihe on Oulussa viisi kuukautta lyhyempi 
kuin Maarianhaminassa

Lähde: Tätä julkaisua varten kerätyt tiedot.
Huomautus: Suomen keskimääräinen aika perustuu kuuden vertailuanalyysin kohteena olevien kaupunkien 
keskimääräiseen aikaan kaupallisen riidan ratkaisemiseksi. EU:n keskiarvot on määritetty 27 EU-jäsenmaan 
pääkaupunkien tietojen perusteella. Tiedot on kerätty osana viimeisintä Doing Business -mittausta ja EU:n alueellista 
arviointia, ja ne ovat ajalta: huhtikuu 2022 Tanskan, Suomen ja Ruotsin osalta, joulukuu 2020 Itävallan, Belgian ja 
Alankomaiden osalta ja toukokuu 2019 kaikkien muiden EU-maiden osalta.
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kolme sovittelun ammattilaista. Tämä 
on osa kansainvälisiä vaihto-ohjelmia, 
joiden tarkoituksena on sovittelutaitojen 
kehittäminen.103

Oikeudenkäyntikulut koostuvat asian-
ajopalkkioista, oikeudenkäyntimaksusta 
ja täytäntöönpanokuluista. Asianajajien 
palkkiot muodostavat suurimman osan 
kokonaiskustannuksista (kaavio 1.22). 
Koska oikeudenkäyntimaksuja (530 
euroa) ja täytäntöönpanokustannuksia 
(225 euroa)104 säännellään valtakunnal-
lisesti, kustannusten vaihtelut johtuvat 
asiantuntijoiden palkkioista, jotka ovat osa 
oikeudenkäyntikuluja, sekä asianajajien 
palkkioista. Riippumatta vaateen arvosta 
asianajajat ja asiantuntijat veloittavat 
tuntikohtaisesti, ja heidän tuntiveloituk-
sensa ovat huomattavasti korkeammat 
Helsingissä, joka on suurimpien yritysten 
keskus ja johon keskittyy monimutkai-
sempia riita-asioita. Tähän tutkimukseen 
haastatelluilta asianajajilta saatujen 
arvioiden mukaan asianajajan veloittama 
keskimääräinen tuntiveloitus Helsingissä 
on noin 300 euroa, kun muissa viidessä 
muussa vertailuanalyysin kohteena ole-
vassa kaupungissa se on noin 220 euroa. 
Sama koskee asiantuntijapalkkioita, jotka 
ovat noin 250 euroa tunnilta Helsingissä 
ja noin 160 euroa muissa tämän arvioin-
nin piiriin kuuluvissa kaupungeissa.

Suomalaisilla tuomioistuimilla 
on mahdollisuus saavuttaa 
EU:n keskiarvo oikeuslaitoksen 
laadussa
Oikeusprosessien laatuindeksin tulokset 
ovat yhdenmukaiset koko Suomessa. 
Kaikki kuusi kaupunkia saavat 9,5 pistet-
tä105 18 mahdollisesta pisteestä. Useim-
piin EU:n talouksiin verrattuna Suomi 
on jäljessä tässä indeksissä. Se voisi 
saavuttaa suurimmat hyödyt kehittämäl-
lä tuomioistuinrakenteita ja -menettelyjä 
sekä tehostamalla tapausten hallintaa 
tuomioistuimissa (kaavio 1.23).

Tuomioistuinten rakenteen ja menettely-
jen osalta kaikki vertailuanalyysin kohtee-
na olleet kaupungit saivat 1,5 pistettä 5 
pisteen enimmäismäärästä. Lainsäädäntö 

mahdollistaa vastaajan irtaimiston taka-
varikoinnin ennen oikeudenkäyntiä, ja 
tuomioistuimet noudattavat hyvää hallin-
nointia jakamalla oikeustapaukset satun-
naisesti käräjäoikeuksien tuomareille, 
vaikkakaan se ei tapahdu automaattisen 
järjestelmän avulla. Joistakin myönteisis-
tä tekijöistä huolimatta Suomi jää tällä 
osa-alueella kauas täydestä 5 pisteestä. 
Vaikka on olemassa erikoistunut kauppa-
tuomioistuin, joka käsittelee kaupallisia 

asioita eri puolilta Suomea – Helsingissä 
sijaitseva markkinaoikeus –, sen toimi-
valta on rajallinen, sillä se käsittelee vain 
tietyntyyppisiä liiketoimia. Lisäksi ei ole 
olemassa vähäisiä riita-asioita käsittele-
viä tuomioistuimia tai yksinkertaistettuja 
nopeutettuja menettelyjä, joilla voitaisiin 
ratkaista arvoltaan vähäisiä siviili- ja kaup-
pariitoja. Jotkut oikeusasiantuntijat ovat 
kiinnittäneet huomiota siihen, että yksin-
kertaistettujen menettelyjen puuttuminen 

KAAVIO 1.22 Oikeudenkäyntimaksut ja täytäntöönpanomaksut ovat Suomessa paljon 
alhaisemmat, mutta asianajokulut ovat hieman EU:n keskiarvoa korkeammat 

Lähteet: Tätä julkaisua varten kerätyt tiedot sekä Subnational Doing Business- ja Doing Business -tietokannat.
Huomautus: Kustannusarvot, jotka ilmaistaan prosenttiosuutena vaateesta, pyöristetään yhteen desimaaliin. Suomen 
keskimääräiset kustannukset perustuvat kaupallisten oikeudenkäyntien keskimääräisiin kustannuksiin kuudessa 
vertailuanalyysin kohteena olevassa kaupungissa. EU:n keskiarvot on määritetty 27 EU-jäsenmaan pääkaupunkien 
tietojen perusteella. Tiedot on kerätty osana viimeisintä Doing Business -mittausta ja EU:n alueellista arviointia, ja ne 
ovat ajalta: huhtikuu 2022 Tanskan, Suomen ja Ruotsin osalta, joulukuu 2020 Itävallan, Belgian ja Alankomaiden osalta 
ja toukokuu 2019 kaikkien muiden EU-maiden osalta. 

KAAVIO 1.23 Suomi voi saavuttaa tuloksia parantamalla tapausten hallintajärjestelmiä 
ja tuomioistuinten rakennetta sekä menettelyitä

Lähteet: Tätä julkaisua varten kerätyt tiedot sekä Subnational Doing Business- ja Doing Business -tietokannat.
Huomautus: EU:n keskiarvot on määritetty 27 EU-jäsenmaan pääkaupunkien tietojen perusteella. Tiedot ovat ajan tasalla 
viimeisimmän Doing Business -mittauksen ja EU:n alueellisen arvioinnin päivämäärästä: huhtikuu 2022 Tanskan, Suomen ja 
Ruotsin osalta, joulukuu 2020 Itävallan, Belgian ja Alankomaiden osalta ja toukokuu 2019 kaikkien muiden EU-maiden osalta.
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vähäisiä vaateita koskevissa asioissa on 
mahdollinen este oikeussuojan saatavuu-
delle Suomessa.106

Tapausten hallinnoinnin osalta tässä 
tutkimuksessa käsitellyt kaupungit saivat 
3 pistettä 6:sta. Tässä tutkimuksessa 
hyviksi käytännöiksi katsotuista tapaus-
ten hallintavälineistä suomalaiset käräjä-
oikeudet käyttävät vain muutamia. Tällä 
alueella on parantamisen varaa, vaikka 
hyviä käytäntöjä on jo olemassa. Eri puo-
lilla maata toimivat tuomioistuimet käyt-
tävät oikeudenkäyntiä edeltävää suullista 
käsittelyä kaikissa riita-asioissa, tuomio-
istuinten tilastot ja toimintakertomukset 
ovat saatavilla verkossa ja viime aikoina 
on otettu käyttöön parannettu sähköinen 
tapausten hallintajärjestelmä (AIPA), 
jolla helpotetaan tuomareiden toimintaa 
siviilioikeudellisissa tapauksissa (laatikko 
1.6). Näistä hyvistä käytännöistä huo-
limatta asianajajilla ei ole vielä pääsyä 
järjestelmään, menettelyiden määräajat 
ovat enimmäkseen sääntelemättömiä, 
eikä laki rajoita sallittavien lykkäysten 
määrää.

Tuomioistuinten automatisoinnin osalta 
tässä tutkimuksessa vertailuanalyysin 
kohteena olevat kaupungit saivat 2,5 
pistettä 4 pisteestä. Haastehakemukset 
voidaan toimittaa suojatun sähköpostin 
välityksellä, ja oikeudenkäyntimaksut 
voidaan maksaa sähköisesti. Sähköi-
nen haastehakemus ei kuitenkaan ole 
mahdollinen kaikenlaisten vaateiden 
osalta, vaan ainoastaan summaarisissa 
riita-asioissa. Hovioikeuksien ja kor-
keimman oikeuden tuomioita julkaistaan 
Suomen oikeuslaitoksen verkkosivuilla, 
mutta alempien tuomioistuimien tuo-
mioita ei julkaista verkossa. 

Vaihtoehtoisessa riidanratkaisumenette-
lyssä kaikki kaupungit pärjäävät hyvin ja 
saavat 2,5 pistettä 3 mahdollisesta pis-
teestä. Välimiesmenettelyyn ja tuomiois-
tuinsovitteluun sovelletaan kodifioitua 
lainsäädäntöä.107 Tuomarit panevat väli-
mieslausekkeet täytäntöön ja ratkaisevat 
tapaukset tuomioistuinsovittelun avulla. 
Laki ei kuitenkaan myönnä taloudellisia 
kannustimia sovittelun lisäämiseen.

MITÄ VOIDAAN 
PARANTAA?

Tuomioistuinten tapausten määrien 
tutkiminen oikeudenkäyntien 
viivästymisen syiden selvittämiseksi 
ja määräaikojen asettamisen 
harkitseminen keskeisille riita-
asioille 
Oikeudenkäyntivaiheen keskimääräinen 
kesto on Suomen käräjäoikeuksissa yli 
vuoden (372 päivää). Vaikka tämä on 
nopeampaa kuin EU:ssa keskimäärin, 
nopeammat oikeudenkäyntiajat ovat 
jo saavutettavissa puolessa EU-maista 
(esimerkiksi Virossa 320 päivää) sekä 
myös Suomessa (300 päivää Oulussa 
ja 330 päivää Tampereella). Asianajajat 
ja tuomarit ovat yhtä mieltä siitä, että 
tuomioistuinten suuret tapausmäärät 
johtavat viivästyksiin ja vaikuttavat 
tuomareiden mahdollisuuksiin sopia 
istuntojen ajankohdista. Tuomioistuimet 
voisivat analysoida, minkälaiset tapauk-
set pääasiallisesti aiheuttavat ruuhkaa, 
ja toteuttaa kohdennettuja toimenpiteitä 

LAATIKKO 1.6 Suomi jatkaa tuomioistuintensa nykyaikaistamista parantamalla sähköisiä järjestelmiä 

1990-luvulla Suomen oikeuslaitos otti käyttöön atk-työkaluja siviili- ja rikosoikeudellisten tapausten hoitamisen avuksi.a 
Siviilioikeudellisissa tapauksissa järjestelmä (Tuomas) mahdollisti saapuvien tapausten kirjaamisen ja asiakirjojen lataamisen, 
mutta se ei sallinut tapausten arkistojen säilyttämistä sähköisessä arkistossa. Käsitellyt asiakirjat oli tulostettava ja tallennet-
tava paperisena.b

Näiden ongelmien ratkaisemiseksi oikeusministeriö otti käyttöön AIPA-tietojärjestelmän, joka on integroitu järjestelmä tapaus-
ten ja asiakirjojen hallintaa varten.c AIPA otettiin käyttöön vuonna 2010. Se on otettu käyttöön asteittain, ja sen tavoitteena on 
korvata Tuomas-järjestelmä vuoden 2022 loppuun mennessä.d 1. maaliskuuta 2021 lähtien tuomioistuinkäsittelyyn tulevat sivii-
lioikeudelliset tapaukset on käsitelty AIPA:n kautta. Tuomarit voivat nyt seurata järjestelmässä tapaustensa tilaa, tarkastella ja 
hallinnoida kaikkia asiakirjoja, oikeuden päätöksiä ja tuomioita sekä luoda puoliautomaattisia määräyksiä.e Toisin kuin Tuomas, 
AIPA:ssa on mahdollista arkistoida asiakirjoja sähköisesti, ja se on yhteydessä muiden valtion viranomaisten sähköisiin järjestel-
miin. AIPA on tarkoitus saattaa asianajajien ja muiden tuomioistuinten käyttäjien saataville, mutta täytäntöönpanoaikatauluja 
ei ole vielä määritelty.f

a.  Andersson, Matti. "Käräjäoikeuksien lainkäytön digitalisaatio hakemusasioissa – Oulun käräjäoikeuden virkamiesten kokemuksia AIPA-hankkeen 
käyttäjälähtöisestä muutosjohtamisesta". Julkaisija: Tampereen yliopisto, saatavilla osoitteessa 
https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/124439/AnderssonMatti.pdf?sequence=2.

b.  Oikeusministeriö. "Ohjeet käräjäoikeuksille – Tuomas-järjestelmän kirjaamisohjeet", saatavilla osoitteessa 
https://www.finlex.fi/data/normit/31061/tuomaskirjaamisohje2007.pdf. 

c.  Suomen oikeusministeriön päätös. 21. joulukuuta 2007 (OM 12/31/2007). 
d.  Syyttäjälaitoksen ja yleisten tuomioistuinten asian- ja dokumentinhallinnan kehittämishankkeen (AIPA) jatkotoimikausi 1.12.2021–31.12.2022. 

Oikeusministeriö, saatavilla osoitteessa https://oikeusministerio.fi/en/project?tunnus=OM007:00/2015. 
e.  Keskustelut tutkimukseen osallistuneiden julkisen sektorin edustajien kanssa Turussa, Oulussa ja Maarianhaminassa, helmi–huhtikuu 2022.
f.  Tiedote, Turun hovioikeus, saatavilla osoitteessa https://oikeus.fi/hovioikeudet/turunhovioikeus/fi/index/ajankohtaista/2022 

/asianajajillejulkisilleoikeusavustajillesekaluvansaaneilleoikeudenkayntiavustajille.html. 

https://trepo.tuni.fi/bitstream/handle/10024/124439/AnderssonMatti.pdf?sequence=2
https://www.finlex.fi/data/normit/31061/tuomaskirjaamisohje2007.pdf
https://oikeusministerio.fi/en/project?tunnus=OM007:00/2015
https://oikeus.fi/hovioikeudet/turunhovioikeus/fi/index/ajankohtaista/2022/asianajajillejulkisilleoikeusavustajillesekaluvansaaneilleoikeudenkayntiavustajille.html
https://oikeus.fi/hovioikeudet/turunhovioikeus/fi/index/ajankohtaista/2022/asianajajillejulkisilleoikeusavustajillesekaluvansaaneilleoikeudenkayntiavustajille.html
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työmäärän vähentämiseksi, kuten tapa-
usten uudelleenjakoa tuomareiden kes-
ken ja nopeutettuja menettelyjä, varsinkin 
kun otetaan huomioon, että käräjäoikeuk-
sien tuomarit käsittelevät sekä siviili- että 
rikosoikeudellisia tapauksia.

Oikeudenkäyntien eri vaiheiden 
määräaikojen puuttuminen aiheuttaa 
lisäviivästyksiä. Joissakin tapauksissa 
osapuolet pyytävät hakemusten jät-
tämisen ja asiakirjojen vaihtamisen 
määräaikojen pidennystä, ja tuomarit 
yleensä myöntävät näitä lykkäyksiä halli-
takseen työtaakkaansa. Realististen, seu-
rattavien ja täytäntöönpanokelpoisten 
lakisääteisten määräaikojen asettaminen 
keskeisille menettelyille on tehokkaan 
asianhallinnan ja oikeudellisen laadun 
ytimessä, ja se tekee riitojen ratkaisujen 
ennakoinnista helpompaa. Suomen olisi 
näin ollen harkittava tällaisten määrä-
aikojen sisällyttämistä prosessilain-
säädäntöönsä. Kymmenessä Euroopan 
unionin jäsenvaltiossa on lakeja, joissa 
asetetaan aikanormit ainakin kolmelle 
oikeudenkäyntimenettelyn vaiheelle ja 
joita noudatetaan käytännössä.108

Sähköisten toimintojen käytön 
laajentamista ja edistämistä 
tuomioistuimissa 
Tuomioistuimet sallivat tällä hetkellä 
sähköisen haastehakemuksen lähettä-
misen sekä oikeudenkäyntimaksujen 
sähköisen maksamisen. Useimmat asia-
kirjat lähetetään kuitenkin postitse, eivät-
kä asianajajat voi tehdä alustavia kanteita 
tuomioistuimille sähköisesti, paitsi sum-
maarisissa riita-asioissa, joissa he voivat 
käyttää sähköistä järjestelmää (Santra). 
COVID-19-pandemia korosti teknologian 
laajemman käytön etuja tuomioistuimis-
sa: tuomioistuimet, joilla oli mahdollisuus 
käyttää sähköistä arkistointia, sähköistä 
tapausten hallintaa ja etäyhteyksiä, olivat 
paremmin valmistautuneita selviytymään 
sulkujen ja turvavälien aiheuttamista 
häiriöistä.109 Sähköiset tietojärjestelmät 
helpottavat oikeussuojan saatavuutta ja 
virtaviivaistavat menettelyjä entisestään. 
Esimerkiksi Liettua, Slovakia ja Viro 
ovat ottaneet käyttöön kaikki sähköiset 

ominaisuudet, joita tässä tutkimuksessa 
otetaan huomioon tuomioistuinten 
automaatio-osan pisteytyksessä: kan-
teen tekeminen, vastaajan tiedoksianto 
haasteesta, oikeudenkäyntikulujen mak-
saminen ja tuomioistuinten tuomioiden 
julkaiseminen. Lisäksi Tanskassa kehitet-
tiin pitkälle digitalisoitu tapausportaali 
SAGSportalen, jossa kaikki siviilioikeudel-
liset tapaukset arkistoidaan ja käsitellään 
digitaalisesti, koska niitä ei enää ole 
paperilla. Kaikki asianosaisten ja tuoma-
rin välinen kirjallinen viestintä tapahtuu 
myös tämän portaalin kautta.

Kaupallisiin asioihin 
erikoistuneiden osastojen 
perustaminen tuomioistuimiin tai 
markkinaoikeuden toimivallan 
laajentaminen
Tuomiopiirit, joilla on suuria tapausmää-
riä ja monimutkaisia tapauksia, voisivat 
harkita erikoistuneiden kauppatuomiois-
tuinten tai kaupallisten osastojen perus-
tamista olemassa oleviin käräjäoikeuksiin 
käsittelemään yksinomaan kaupallisia 
tapauksia. Suomalaiset tuomioistuimet 
voisivat analysoida tapausmääräänsä 
määrittääkseen suurimmat viivästysten 
aiheuttajat, mukaan lukien kaupalliset rii-
ta-asiat ja se, onko tällaisissa tapauksissa 
ruuhkaa. Tällaisen analyysin tulosten 
pohjalta voi olla perusteltua suunnata 
resursseja kaupallisiin asioihin erikoistu-
neen tuomioistuimen perustamiseen. 

Yleisenä periaatteena on, että eri-
koistuneet tuomioistuimet parantavat 
tehokkuutta ja nopeuttavat ja parantavat 
riidanratkaisua laadullisesti. Erikoistuneet 
kauppatuomioistuimet tai osastot vähen-
tävät käräjäoikeuksissa vireillä olevien 
tapausten määrää. Lisäksi tuomareista 
tulee kaupallisten riitojen asiantunti-
joita, ja he voivat ratkaista tapaukset 
nopeammin. Koska Helsingissä on jo 
erikoistunut valtakunnallinen kauppa-
tuomioistuin (markkinaoikeus), sen 
toimivallan laajentaminen kattamaan 
laajemman kauppariitojen kirjon voisi 
vähentää käräjäoikeuksien ruuhkautu-
mista. Tuomioistuimelle olisi kuitenkin 
annettava riittävät resurssit, jotta se 

voi vastata yleisten kaupallisten riitojen 
käsittelyn lisääntyneeseen kysyntään.

Kahdellatoista EU:n jäsenvaltiolla on 
kaupalliseen oikeuteen erikoistunut tuo-
mioistuin,110 joka on luotu perustamalla 
erillinen tuomioistuin tai kaupalliseen 
oikeuteen erikoistunut jaosto olemassa 
olevaan tuomioistuimeen. Belgia on 
yksi näistä maista, ja sillä on yhdeksän 
kauppatuomioistuinta, joista kaksi on 
Brysselissä – yksi ranskankielinen ja yksi 
hollanninkielinen. Nämä tuomioistuimet 
tukevat lainsäädännön soveltamisen 
johdonmukaisuutta ja lisäävät enna-
koitavuutta tuomioistuinten käyttäjien 
kannalta. 

Lopuksi, jotta tuomareita autettaisiin 
erikoistumaan ja soveltamaan lakeja 
johdonmukaisesti, Suomen tulisi myös 
harkita anonyymien tuomioiden ja 
tuomioistuinten päätösten julkaisemista 
kaupallisissa tapauksissa kaikilla tuo-
mioistuinjärjestelmän tasoilla. Tähän 
olisi yhdistettävä tuomareille tarjottavat 
oppimis- ja koulutusmahdollisuudet sekä 
mahdollisuudet erikoistua.

Kannustimien tarjoaminen 
sovittelun lisäämiseksi 
tuomioistuimissa 
Suomen välimiesmenettelyä ja tuomiois-
tuinsovittelua koskeva oikeudellinen 
sääntely on kattavaa, mutta se ei vielä 
tarjoa osapuolille taloudellisia kannustimia 
sovitteluun. Yleisesti ottaen tilastojen 
mukaan sovittelun onnistumisprosentti 
on Suomessa melko alhainen. Esimer-
kiksi Vaasassa vain 25 siviiliriitaa – noin  
0,05 % kaikista siviilioikeudellisista rii-
doista – ratkaistiin tuomioistuinsovittelulla 
vuonna 2021. Poikkeuksena on Oulun kärä-
jäoikeus, jossa tuomarit käyttävät sovit-
telua riitojen ratkaisemiseen enemmän ja 
menestyksekkäämmin kuin aikaisemmin. 

Välimiesten ja tuomareiden riittävän 
koulutuksen lisäksi muut keinot, kuten 
taloudellisten kannustimien myöntäminen 
osapuolille, voivat edistää vaihtoehtois-
ten riidanratkaisumenettelyjen käyttöä 
oikeuslaitoksen tehokkuutta käsittelevän 
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Euroopan komission julkaisemien sovit-
telua koskevien ohjeiden mukaisesti.111 
Yksitoista EU-maata on lisännyt vaih-
toehtoisten riidanratkaisumenettelyjen 
käyttöä tarjoamalla osapuolille taloudel-
lisia kannustimia (kaavio 1.24). Saksassa 
Saksan tuomioistuinmaksulaki112 sallii 
osavaltioiden alentaa oikeudenkäyntimak-
suja tai luopua niistä, jos oikeudenkäynti-
menettely päättyy tuomioistuinsovittelun 
jälkeen tai jonkin muun tuomioistuimen 

KAAVIO 1.24 Yksitoista EU:n jäsenvaltiota tarjoaa taloudellisia kannustimia sovitteluun

Lähteet: Tätä julkaisua varten kerätyt tiedot sekä Subnational Doing Business- ja Doing Business -tietokannat.

Tarjoaa taloudellisia kannusteita sovittelulle
Ei tarjoa taloudellisia kannusteita sovittelulle

ulkopuolisen sovinnon kautta. Italia otti 
vuonna 2010 käyttöön uuden asetuksen 
(jota muutettiin vuonna 2013), jossa 
asetettiin osapuolille erityisiä taloudellisia 
kannustimia sovittelun yrittämisestä sekä 
kielteisiä seurauksia osapuolille, jotka kiel-
täytyvät sovittelusta ilman hyväksyttävää 
syytä.113 Asetuksen antamisen jälkeen 
Italiassa sovitellaan vuosittain yli 200 000 
tapausta.114

VIITTEET

1. Tutkimukseen ja kehittämiseen investoivien 
yritysten prosenttiosuus on Suomessa 
kolme kertaa suurempi kuin muissa korkean 
tulotason talouksissa Maailmanpankin 
yrityskyselyjen (2020) mukaan, saatavilla 
osoitteessa www.enterprisesurveys.org.

2. Economist Intelligence Unit. 2021. Sijoitusten 
yleiskatsaus, Suomi. Saatavilla osoitteessa  
http://country.eiu.com/article.aspx?articleid 
=831036466&Country=Finland&topic 
=Business&subtopic=B_3.

3. Maailmanpankin yrityskyselyjen (2020) 
mukaan korruptiota pitää Suomessa 
merkittävänä esteenä 1 %. Suomen yhteenveto 
on saatavilla osoitteessa  
https://www.enterprisesurveys.org/en/data 
/exploreeconomies/2020/finland. Myös 
Transparency Internationalin vuoden 2021 
korruptioindeksissä Suomi, Tanska ja Uusi-
Seelanti ovat vähiten korruptoituneita maita 
(https://www.transparency.org/en/cpi/2021 
/index/fin).

4. Lisätietoja digitaalitalouden ja -yhteiskunnan 
indeksistä (DESI, Digital Economy and Society 
Index) on osoitteessa https://digital-strategy 
.ec.europa.eu/en/policies/countries 
-digitisation-performance.

5. OECD. 2021. "The Impact of Regulation on 
International Investment in Finland." Saatavilla 
osoitteessa https://www.oecd.org 
/publications/the-impact-of-regulation-on 
-international-investment-in-finland 
-b1bf8bee-en.htm.

6. Kuusi kaupunkia edustavat Suomen 
kaikkia viittä NUTS 2 -aluetta. (Alueellisten 
tilastoyksiköiden nimikkeistö eli NUTS on 
Euroopan unionin kehittämä geokoodistandardi, 
jolla viitataan tilastoinnissa käytettäviin 
maiden alajaotteluihin.) Kaupungit valittiin 
väestötieteellisten ja maantieteellisten 
kriteerien perusteella. Kaupunkien valinnasta 
sovittiin Maailmanpankin projektiryhmän, 
Euroopan komission alue- ja kaupunkipolitiikan 
pääosaston sekä Suomen työ- ja 
elinkeinoministeriön kesken. 

7. Tämä koskee tässä tutkimuksessa analysoidun 
kaltaisen osakeyhtiön kiinteistönkauppaa ja 
yrityksen perustamista. Jos haluat lisätietoja, 
voit lukea Doing Business -menettelytavoista 
osoitteessa https://archive.doingbusiness.org 
/en/methodology.

8. Tässä sarjassa arvioidut EU:n jäsenvaltiot ovat 
Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Irlanti, Italia, 
Itävalta, Kreikka, Kroatia, Portugali, Romania, 
Ruotsi, Slovakia, Suomi, Tanska, Tšekki ja 
Unkari.

9. Tanskan kansallinen portaali Byg og Miljø 
sisältää kaikki kunnan ja rakennuttajan väliset 
vuorovaikutussuhteet rakentamisprosessin 
aikana ja yhdistää useita vaiheita yhdeksi 
portaaliksi.

10. EU:n jäsenvaltiot, jotka asettavat aikanormeja 
erilaisille oikeudenkäynneille, ovat Bulgaria, 
Italia, Kreikka, Kroatia, Latvia, Malta, Portugali, 
Romania, Slovenia ja Unkari.

11. Seuraavat 12 EU:n jäsenvaltiota ovat ottaneet 
käyttöön sähköisen arkistointijärjestelmän: 
Espanja, Italia, Itävalta, Kreikka, Liettua, 
Portugali, Saksa, Slovakia, Tanska, Tšekki, 
Unkari ja Viro.
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12. Osakeyhtiöiden vähimmäispääomavaatimus 
poistettiin osakeyhtiölaista (624/2006) 
1.7.2019 alkaen.

13. Muut EU:n jäsenvaltiot, jotka ovat poistaneet 
tai merkittävästi vähentäneet osakepääoman 
tarvetta, ovat Alankomaat, Belgia, Bulgaria, 
Irlanti, Italia, Kreikka, Kypros, Latvia, Portugali, 
Ranska ja Tsekki.

14. Verohallinnon ennakkoperintärekisteri sisältää 
tietoja yrityksistä tai henkilöistä, jotka voidaan 
maksaa ilman, että maksaja perii korvauksesta 
lähdeveroa.

15. Yritykset, joiden vuosiliikevaihto on alle 15 000 
euroa, voivat pyytää arvonlisäverorekisteriin 
merkitsemistä vapaaehtoisesti. 

16. Tästä säännöksestä säädetään veron 
ennakkoperintälain 31 §:ssä.

17. Ilmoituksia voi tehdä verkossa osoitteessa ytj.
fi. Verkkopalvelu on saatavilla vain suomeksi ja 
ruotsiksi. 

18. Henkilöt, joilla on oltava suomalainen 
sosiaaliturvatunnus, ovat kaikki osakkeiden 
merkitsijät, hallituksen jäsenet ja kaikki, joilla 
voi olla oikeus edustaa yritystä.

19. Yritysten nimentarkistuspalvelun löydät 
osoitteesta https://nimipalvelu.prh.fi/nipa/fi.

20. Hakemusta tarkastellessaan Patentti- ja 
rekisterihallitus (PRH) määrittää valittujen 
nimivaihtoehtojen hyväksyttävyyden. Jos 
ehdotettua nimeä ei ole saatavilla tai sitä 
ei voida hyväksyä, PRH pyytää uusien 
vaihtoehtojen esittämistä.

21. Tämä sisältää perustamisilmoituslomakkeen 
Y1, kaupparekisterin liitelomakkeen 1 ja 
henkilötietolomakkeen. Paperilomakkeet ovat 
saatavilla osoitteessa https://www.prh.fi/fi 
/kaupparekisteri/osakeyhtio/perustaminen 
/paperilomakkeet.html.

22. Virre-tietopalvelu on saatavilla osoitteessa 
https://virre.prh.fi/novus 
/tradeNoticeSearch?userLang 
=en&execution=e1s1.

23. OmaVero-palvelu on saatavilla osoitteessa 
https://www.vero.fi/sahkoiset-asiointipalvelut 
/omavero/.

24. Euroopan unionin viidennessä rahanpesun 
vastaisessa direktiivissä edellytetään, että 
EU:n jäsenvaltiot perustavat tosiasiallisia 
edunsaajia koskevat rekisterit yrityksille ja 
muille oikeushenkilöille. Tämän direktiivin 
noudattamiseksi Suomi hyväksyi rahanpesun 
ja terrorismin rahoituksen torjunnasta 
annetun lain (444/2017), joka valtuutti yhtiöt 
ilmoittamaan tosiasiallisia edunsaajia koskevat 
tiedot kaupparekisteriin.

25. Osakeyhtiöiden uusien rekisteröintien tilastot 
tulevat Patentti- ja rekisterihallitukselta ja ovat 
saatavilla osoitteessa https://www.prh.fi/fi 
/kaupparekisteri/yritystenlkm.html. 

26. Perustuu PRH:n tätä tutkimusta käsitelleessä 
neuvoa-antavassa kokouksessa (15. 
maaliskuuta 2022) antamiin tietoihin. 

27. Muissa vertailuanalyysin kohteena olevissa 
kaupungeissa paikallisviranomaisilla ei ole 
yrityksen perustamista koskevia vaatimuksia, 
joita sovellettaisiin tässä tutkimuksessa 
analysoidun kaltaiseen osakeyhtiöön. Jos 
haluat lisätietoja, voit lukea Doing Business 
-metodologiasta osoitteessa https://archive 
.doingbusiness.org/en/methodology.

28. Ahvenanmaan maakunnan hallitus 
voi tarvittaessa tehdä lain mukaisia 
lisätutkimuksia, joihin voi kuulua 
kuulemistilaisuuden järjestäminen, 
todistajanlausunnon vastaanottaminen tai 

tarkastuskäynnin tekeminen. Käytännössä 
tämä on harvinaista.

29. Maailmanpankki. 2021. Doing Business in 
the European Union 2021: Austria, Belgium 
and the Netherlands. Washington, DC: 
Maailmanpankki; Maailmanpankki. 2019. 
Doing Business in the European Union 2020: 
Greece, Ireland and Italy. Washington, DC: 
Maailmanpankki.

30. EU:n jäsenvaltioissa UBO-rekisteri on 
pakollinen EU-direktiivin 2015/849, neljännen 
rahanpesun vastaisen direktiivin nojalla. 
Näissä direktiiveissä vahvistetaan maille 
rahanpesun ja siihen liittyvien rikosten 
torjuntaa koskevat normit, ja niihin sisältyy 
tarve tunnistaa ja rekisteröidä tehokkaasti 
yhteisöjen perusteellinen tosiasiallinen 
edunsaaja.

31. Maarianhaminassa maankäyttöä ja 
rakennuslupia säännellään kaavoitus- ja 
rakennuslailla (2008).

32. EU:n jäsenvaltioista vain Bulgaria, Kreikka, 
Kroatia, Malta, Romania, Slovenia, Tšekki ja 
Unkari vaativat enemmän menettelyjä.

33. Ilmaisu tarkoittaa rakennusta ja ympäristöä.
34. Maankäyttö- ja rakennuslain 133 §:n 

mukaan naapureille on ilmoitettava 
rakennuslupahakemuksen jättämisestä. 
Menettelyn voi suorittaa hakija tai 
se voidaan antaa maksua vastaan 
rakennusvalvontaviranomaisen tehtäväksi. 
Tutkimuksessa käsitellyn kaltaisessa 
tapauksessa tämä menettely on 
pakollinen kaikissa kaupungeissa paitsi 
Maarianhaminassa. Ahvenanmaan kaavoitus- 
ja rakennuslain 13 luvun 73 §:n mukaan 
naapureille on ilmoitettava vain, jos tontilla ei 
ole yksityiskohtaista rakennussuunnitelmaa 
tai jos suunniteltu rakennus poikkeaa 
yksityiskohtaisesta rakennussuunnitelmasta.

35. Paikallinen rakennusvalvontaviranomainen 
voi valtuuttaa rakennuttajan 
valvomaan rakentamista hyväksytyn 
valvontasuunnitelman mukaisesti. Se päättää 
myös, missä viranomaisten harjoittamaa 
valvontaa ei vaadita (Maankäyttö- ja 
rakennuslaki, 2003, 151 §). 

36. Lomake löytyy työsuojeluhallinnon 
verkkosivuilta (https://www.tyosuojelu.fi 
/tietoa-meista/asiointi/luvat-ja-ilmoitukset 
/rakennustyon-ennakkoilm). 

37. Koska rakentaminen on erittäin kausiluonteista 
ja se voi pysähtyä tai hidastua talven aikana, 
voidaan tehdä käyttöönottokatselmus, jotta 
joitakin rakennuksen osia voidaan käyttää 
etukäteen. Muussa tapauksessa suullinen 
vahvistus siitä, että rakennus voidaan ottaa 
käyttöön, tehdään loppukatselmuksessa 
ja pöytäkirja ladataan sähköiseen 
hakemusjärjestelmään, eikä tätä asiakirjaa 
tarvitse odottaa, ennen kuin rakennusta 
voidaan käyttää.

38. Ennakkoneuvottelu toteutetaan Turussa 
vaativammissa tai monimutkaisemmissa 
hankkeissa tai sellaisissa hankkeissa, 
joilla olisi merkittävä vaikutus 
kaupunkikuvaan. Vastaavasti Vaasassa 
perustustöiden katselmuksen tekee 
rakennusvalvontaviranomainen vain 
vaativammissa projekteissa.

39. Oulu saa suurempiin hankkeisiin vähemmän 
hakemuksia kuin Helsinki, Tampere ja 
Turku. Vuonna 2021 Helsingissä oli eniten 
rakennettavaksi hyväksyttyjä neliömetrejä 
vertailukaupungeista, seuraavaksi eniten 

Tampereella, Turussa ja Oulussa. Vaasa ei 
sisälly tilastoon. Lisätietoja: http://publish 
.kuopio.fi/kokous/2022834286-5-1.PDF.

40. Helsingissä uusien asuntojen määrä nousi 
jyrkästi vuonna 2020 ja oli korkein sitten 
1960-luvun (https://asuminenhelsingissa.fi/fi 
/content/rakentamisen-vuositilastot#:~:text 
=K%C3%A4ytt%C3%B6tarkoituksen 
%20muutosten%20kautta%20asuntoja 
%20syntyi,joista%20k%C3%A4ytt%C3 
%B6tarkoituksen%20muutoksia%20oli 
%20345). Turussa myönnettyjen 
rakennuslupien määrä saavutti korkean tason 
vuonna 2021 ja kasvoi 22 % vuoteen 2020 
verrattuna (https://www.epressi.com 
/tiedotteet/kaupungit-ja-kunnat/turun-
rakentamiselle-ennatysmaara-lupia 
-rakennusvalvonnan-vuoden-2021-tilastot 
-esiteltiin-lautakunnalle.html).

41. Ahvenanmaan lainsäädäntöön ei myöskään 
sisälly tällaista vaatimusta (kaavoitus- ja 
rakennusasetuksen 4. kohta).

42. Valvoja ei saa olla rakennuttajan työntekijä.
43. Euroopan komissio. 2016. eGovernment 

Benchmark 2016: A Turning Point for 
eGovernment Development in Europe? 
Luxemburg: Euroopan unioni.

44. Suomi on ensimmäisellä sijalla 27 EU-maasta 
digitaalitalouden ja -yhteiskunnan indeksissä 
(DESI) 2022. Saatavilla osoitteessa https://
digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies 
/countries-digitisation-performance.

45. Käyttäjäkokemuksessa on jonkin 
verran vaihtelua riippuen siitä, minkä 
palveluntarjoajan kaupunki on valinnut 
ja minkä paketin kaupunki on ostanut. 
Lupapiste-alustalla varustettu Cloudpermit 
on suosituin vaihtoehto, jota käyttää 
70 % Suomen kunnista. Se perustettiin 
yhteistyössä valtiovarainministeriön ja 
ympäristöministeriön kanssa.

46. Porto, Direção Municipal do Urbanismo, 
Departamento Municipal de Gestão 
Urbanística, "Manual de recomendações 
e boas práticas: elaboração de projetos", 
osoitteessa https://balcaovirtual.cm-porto.pt 
/Conteudo/Documents/Manual%20
Recomendações%20e%20Boas%20Práticas 
_urbanismo.pdf.

47. Maailmanpankki. 2021. Doing Business in 
the European Union 2021: Austria, Belgium 
and the Netherlands. Washington, DC: 
Maailmanpankki. 

48. Liittovaltion rakennuslaki (Baugesetzbuch, 
BauGB).

49. Maailmanpankki. 2021. Doing Business in 
the European Union 2021: Austria, Belgium 
and the Netherlands. Washington, DC: 
Maailmanpankki.

50. Maailmanpankkiryhmä. 2013. Good Practices 
for Construction Regulation and Enforcement 
Reform: Guidelines for Reformers. Washington, 
DC: Maailmanpankki.

51. Vuoden 2003 maankäyttö- ja rakennuslain 
129 §:n mukaan pieni rakennushanke saattaa 
edellyttää vain toimintalupaa tai ilmoitusta 
kunnalliselle rakennusvalvontaviranomaiselle.

52. Visscher, Henk ja Frits Meijer. 2005. 
"Certification of Building Control in the 
Netherlands." OTB Research Institute for 
Housing, Urban and Mobility Studies. Delftin 
teknillinen yliopisto, Alankomaat.

53. Lisätietoja on tämän raportin Tanskaa 
koskevassa osassa. Laatikko 2.3, Tanskan tie 

https://nimipalvelu.prh.fi/nipa/fi
https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/osakeyhtio/perustaminen/paperilomakkeet.html
https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/osakeyhtio/perustaminen/paperilomakkeet.html
https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/osakeyhtio/perustaminen/paperilomakkeet.html
https://virre.prh.fi/novus/tradeNoticeSearch?userLang=en&execution=e1s1
https://virre.prh.fi/novus/tradeNoticeSearch?userLang=en&execution=e1s1
https://virre.prh.fi/novus/tradeNoticeSearch?userLang=en&execution=e1s1
https://www.vero.fi/sahkoiset-asiointipalvelut/omavero/
https://www.vero.fi/sahkoiset-asiointipalvelut/omavero/
https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/yritystenlkm.html
https://www.prh.fi/fi/kaupparekisteri/yritystenlkm.html
https://archive.doingbusiness.org/en/methodology
https://archive.doingbusiness.org/en/methodology
https://www.tyosuojelu.fi/tietoa-meista/asiointi/luvat-ja-ilmoitukset/rakennustyon-ennakkoilm
https://www.tyosuojelu.fi/tietoa-meista/asiointi/luvat-ja-ilmoitukset/rakennustyon-ennakkoilm
https://www.tyosuojelu.fi/tietoa-meista/asiointi/luvat-ja-ilmoitukset/rakennustyon-ennakkoilm
http://publish.kuopio.fi/kokous/2022834286-5-1.PDF
http://publish.kuopio.fi/kokous/2022834286-5-1.PDF
https://asuminenhelsingissa.fi/fi/content/rakentamisen-vuositilastot#:~:text=K%C3%A4ytt%C3%B6tarkoituksen%20muutosten%20kautta%20asuntoja%20syntyi,joista%20k%C3%A4ytt%C3%B6tarkoituksen%20muutoksia%20oli%20345
https://asuminenhelsingissa.fi/fi/content/rakentamisen-vuositilastot#:~:text=K%C3%A4ytt%C3%B6tarkoituksen%20muutosten%20kautta%20asuntoja%20syntyi,joista%20k%C3%A4ytt%C3%B6tarkoituksen%20muutoksia%20oli%20345
https://asuminenhelsingissa.fi/fi/content/rakentamisen-vuositilastot#:~:text=K%C3%A4ytt%C3%B6tarkoituksen%20muutosten%20kautta%20asuntoja%20syntyi,joista%20k%C3%A4ytt%C3%B6tarkoituksen%20muutoksia%20oli%20345
https://asuminenhelsingissa.fi/fi/content/rakentamisen-vuositilastot#:~:text=K%C3%A4ytt%C3%B6tarkoituksen%20muutosten%20kautta%20asuntoja%20syntyi,joista%20k%C3%A4ytt%C3%B6tarkoituksen%20muutoksia%20oli%20345
https://asuminenhelsingissa.fi/fi/content/rakentamisen-vuositilastot#:~:text=K%C3%A4ytt%C3%B6tarkoituksen%20muutosten%20kautta%20asuntoja%20syntyi,joista%20k%C3%A4ytt%C3%B6tarkoituksen%20muutoksia%20oli%20345
https://asuminenhelsingissa.fi/fi/content/rakentamisen-vuositilastot#:~:text=K%C3%A4ytt%C3%B6tarkoituksen%20muutosten%20kautta%20asuntoja%20syntyi,joista%20k%C3%A4ytt%C3%B6tarkoituksen%20muutoksia%20oli%20345
https://asuminenhelsingissa.fi/fi/content/rakentamisen-vuositilastot#:~:text=K%C3%A4ytt%C3%B6tarkoituksen%20muutosten%20kautta%20asuntoja%20syntyi,joista%20k%C3%A4ytt%C3%B6tarkoituksen%20muutoksia%20oli%20345
https://www.epressi.com/tiedotteet/kaupungit-ja-kunnat/turun-rakentamiselle-ennatysmaara-lupia-rakennusvalvonnan-vuoden-2021-tilastot-esiteltiin-lautakunnalle.html
https://www.epressi.com/tiedotteet/kaupungit-ja-kunnat/turun-rakentamiselle-ennatysmaara-lupia-rakennusvalvonnan-vuoden-2021-tilastot-esiteltiin-lautakunnalle.html
https://www.epressi.com/tiedotteet/kaupungit-ja-kunnat/turun-rakentamiselle-ennatysmaara-lupia-rakennusvalvonnan-vuoden-2021-tilastot-esiteltiin-lautakunnalle.html
https://www.epressi.com/tiedotteet/kaupungit-ja-kunnat/turun-rakentamiselle-ennatysmaara-lupia-rakennusvalvonnan-vuoden-2021-tilastot-esiteltiin-lautakunnalle.html
https://www.epressi.com/tiedotteet/kaupungit-ja-kunnat/turun-rakentamiselle-ennatysmaara-lupia-rakennusvalvonnan-vuoden-2021-tilastot-esiteltiin-lautakunnalle.html
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/countries-digitisation-performance
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/countries-digitisation-performance
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/countries-digitisation-performance
https://balcaovirtual.cm-porto.pt/Conteudo/Documents/Manual%20Recomendações%20e%20Boas%20Práticas_urbanismo.pdf
https://balcaovirtual.cm-porto.pt/Conteudo/Documents/Manual%20Recomendações%20e%20Boas%20Práticas_urbanismo.pdf
https://balcaovirtual.cm-porto.pt/Conteudo/Documents/Manual%20Recomendações%20e%20Boas%20Práticas_urbanismo.pdf
https://balcaovirtual.cm-porto.pt/Conteudo/Documents/Manual%20Recomendações%20e%20Boas%20Práticas_urbanismo.pdf


45ALUEELLISEN INVESTOINTIYMPÄRISTÖN ARVIOINTI: SUOMI 

uudistuksiin: vastuun siirtäminen yksityiselle 
sektorille.

54. Uudistusprosessissa on jo järjestetty julkisia 
kuulemistilaisuuksia, joihin on osallistunut eri 
sidosryhmiä.

55. Maailmanpankki. 2015. Doing Business 2016: 
Measuring Regulatory Quality and Efficiency. 
Washington, DC: Maailmanpankki.

56. Uuden sertifiointijärjestelmän ansiosta 
tarkastuksia Tanskassa eivät enää tee kunnat 
vaan sertifioidut ammattilaiset. Ruotsissa 
kunta sen sijaan on edelleen tiiviisti mukana, 
vaikka kolmas osapuoli olisi palkattu avuksi.

57. Voimassa oleva sähkömarkkinalaki 
hyväksyttiin vuoden 2013 lailla nro 588, 
saatavilla osoitteessa https://www.finlex.fi/fi 
/laki/ajantasa/2013/20130588. 
Ahvenanmaalla sähköalaa säännellään vuoden 
2015 maakuntalailla nro 103, joka on saatavilla 
osoitteessa https://www.regeringen.ax 
/alandsk-lagstiftning/alex/2015103.

58. Lisätietoa Energiavirastosta ja Ahvenanmaan 
energiavirastosta on osoitteessa  
https://energiavirasto.fi/etusivu ja https://
www.regeringen.ax/understallda 
-myndigheter/alands-energimyndighet.

59. Suomen sähköalan laatu ja tehokkuus 
heijastuvat yritysten käsityksissä. 
Maailmanpankin vuoden 2020 yrityskyselyjen 
tietojen mukaan 2 % yritysten omistajista 
ja ylimmistä johtajista piti sähköä Suomen 
liiketoiminnan suurimpana esteenä, kun 
vastaava luku maailmanlaajuisesti oli  
9 %. Katkoksista aiheutuneiden tappioiden 
ilmoitettiin olevan 0,2 % vuotuisesta 
liikevaihdosta, mikä on alle 5 % 153 
kansantalouden maailmanlaajuisesta 
keskiarvosta. Lisätietoja: https://www 
.enterprisesurveys.org/en/data 
/exploreeconomies/2020/finland.

60. Sähkömarkkinalain 100 §:ssä (vuoden 
2013 laki nro 588) säädetään korvauksesta 
sähkönjakelun keskeytyksistä. Viidessä 
Manner-Suomen vertailukaupungissa 
sähköverkkoyhtiöiden on korvattava 
asiakkailleen yli 12 tuntia kestävät 
keskeytykset kokonaiskeston mukaan kasvavin 
summin. Maarianhaminassa paikallinen 
sähköverkkoyhtiö korvaa asiakkaille yli 
72 tuntia kestäneet keskeytykset, koska 
Ahvenanmaan alue koostuu eri saarista ja 
lauttaliikenteen aikataulut eivät tietyissä 
tapauksissa välttämättä mahdollista palvelun 
nopeampaa palauttamista (huhtikuussa 
2022 Ahvenanmaan sähkönjakelusta 
vastaavan sähköverkkoyhtiön kanssa käytyjen 
neuvottelujen mukaan).

61. Saannin luotettavuuden ja tariffien 
avoimuuden mittaamiseen käytetään tässä 
tutkimuksessa indeksiä, jossa pistemäärä on 
0–8 pistettä. Indeksillä mitataan energia-
alan sääntelyviranomaisen suorittamaa 
sähkökatkojen seurantaa, automaattisten 
järjestelmien käyttöä palvelukatkojen 
seurantaan ja toimitusten palauttamiseen, 
käyttökatkojen rajoittamiseen tähtäävien 
taloudellisten pelotteiden olemassaoloa 
sekä sitä, onko verkossa saatavilla 
tehokkaita tariffeja ja ilmoitetaanko 
asiakkaille hinnoittelun muutoksesta 
täydellä laskutuskierrolla etukäteen. Jos 
haluat lisätietoja, voit lukea Doing Business 
-metodologiasta osoitteessa https://archive 
.doingbusiness.org/en/methodology.

62. Tämä tarkastus vaaditaan vähintään 35 
ampeerin liitännöille Manner-Suomessa. 
Maarianhaminassa (Ahvenanmaa) tämä 
vaatimus koskee vähintään 20 ampeerin 
liitäntöjä.

63. Tämä käy ilmi marraskuun 2021 ja huhtikuun 
2022 välisenä aikana tehdyistä jakelulaitosten, 
sähköurakoitsijoiden ja muiden yksityisen 
sektorin toimijoiden haastatteluista. 

64. Sähkömarkkinalain 20 § (vuoden 2013 laki nro 
588).

65. Itävallan sääntelyviranomaisen verkkosivusto 
on osoitteessa https://www.e-control.at 
/marktteilnehmer/erhebungen/erhebungen 
-zur-qualitaet-der-netzdienstleistung.

66. Sähkömarkkinalain 20 §:n (vuoden 2013 
laki nro 588) ja Energiaviraston antamien 
hinnoitteluohjeiden perusteella (https://
energiavirasto.fi/documents/11120570 
/12768744/Liittymien-hinnoittelumenetelm 
%C3%A4t.pdf/4f688ec1-4da9-bf7c-2314 
-087ed394ac4c/Liittymien 
-hinnoittelumenetelm%C3%A4t.
pdf?t=1593167892101#:~:text=Liittymien 
%20hinnoittelun%20tulee%20olla%20
kohtuullista,sek%C3%A4%20tasapuolisia 
%20ja%20l%C3%A4pin%C3%A4kyv 
%C3%A4sti%20perusteltuja).

67. Ranskan energiasäännöstössä 
(L342-11 §) täsmennetään, että 
kaupunkisuunnittelukomissiot vastaavat 
sähköverkon laajennustöiden kustannuksista, 
jos verkon laajennus voi hyödyttää tulevia 
asukkaita ja yrityksiä.

68. Maailmanpankki. 2021. Doing Business in the 
European Union 2021: Austria, Belgium and the 
Netherlands. Washington, DC: Maailmanpankki; 
Maailmanpankki. 2018. Doing Business in the 
European Union 2018: Croatia, Czech Republic, 
Portugal and Slovakia. Washington, DC: 
Maailmanpankki. 

69. MML antoi tietoja paperilla toimitettujen 
kauppojen prosenttiosuudesta neuvoa-
antavissa kokouksissa (maaliskuusta 
huhtikuuhun 2022) osana tätä tutkimusta.

70. Suomen oikeudessa asuntoja pidetään 
irtaimena omaisuutena ja rakennukset ovat 
asunto-osakeyhtiöiden omistamia. Asukkaat 
katsotaan osakkeenomistajiksi.

71. Maakaari (540/1995) on saatavilla 
ajantasaisena osoitteessa https://www.finlex 
.fi/fi/laki/ajantasa/1995/19950540.

72. Tietoa sähköisestä kaupankäyntialustasta 
löytyy osoitteesta https://www.kiinteistoasiat 
.fi/?locale=fi.

73. Sisältövaatimuksista säädetään maakaaren 
2:1.3:ssä.

74. Kaupanvahvistajan tehtäviä hoitavat 
tietyt virkamiehet – kuten julkiset notaarit, 
poliisipäälliköt ja johtavat kihlakunnanvoudit 
– ja sellaiset yksityisen sektorin toimijat, usein 
kiinteistönvälittäjät, jotka on hakemuksesta 
määrätty niihin. Kaupanvahvistajia koskeva 
hakukone on saatavilla verkossa osoitteessa 
https://kaupanvahvistajarekisteri.nls.fi/public 
_html?command=browse.

75. Luonnolliset henkilöt voivat 
tunnistautua sähköisesti suomalaisten 
verkkopankkitunnusten, mobiilivarmenteiden 
tai varmennekorttien (kansalaisvarmennetta 
hyödyntävien henkilökorttien) kautta.

76. Asiakas saa MML.n verkkosivujen (https://
turvaviesti.maanmittauslaitos.fi/) kautta 
suojatun sähköpostilinkin asiakirjojen 
lähettämistä varten.

77. Tietoa hakemusten jättämisestä 
Ahvenanmaalla on osoitteessa  
https://e-tjanster.ax/e-form/sv/4f52b832bd.

78. Luvan saamisen edellytyksistä on säädetty 
maanhankintaluvasta annetun maakunta-
asetuksen (2003:70; sv. landskapsförordning 
om jordförvärvstillstånd) 6 §:ssä.

79. Keskimääräiset käsittelyajat julkaistaan 
MML:n verkkosivuilla osoitteessa https://
www.maanmittauslaitos.fi/hakemusten 
-kasittelyajat. Hakija voi pyytää MML:ltä 
yksilöllistä arviota hallintolain (434/2003) 
23.2 §:n mukaisesti.

80. Perustuu MML:n kanssa kesäkuussa 2022 
järjestetyssä neuvoa-antavassa kokouksessa 
saatuihin epävirallisiin arvioihin.

81. Maailmanpankkiryhmä. 2011. "Leveraging 
Technology to Support Business Registration 
Reform: Insights from recent country 
experience." The Investment Climate in 
Practice Note Series No. 17. Washington, DC: 
Maailmanpankki.

82. Palvelustandardeja käyttöönottaneet valtiot 
ovat Alankomaat, Bulgaria, Espanja, Irlanti, 
Kypros, Latvia, Liettua, Malta, Portugali, 
Romania, Ruotsi, Slovakia, Tšekki, Unkari ja 
Viro.

83. Euroopan komissio. 2022. Vuoden 2022 EU:n 
oikeusalan tulostaulu. Luxemburg: Euroopan 
komissio. Julkaistu 19. toukokuuta 2022. 
Katso kuva 4, saatavilla osoitteessa https://
ec.europa.eu/info/files/eu-justice 
-scoreboard-2022_en. 

84. Oikeudenkäymiskaari (4/1734).
85. Tutkimuksessa katsotaan, että toimivaltainen 

tuomioistuin on se paikallinen tuomioistuin, 
joka on toimivaltainen käsittelemään 
kaupallisia sopimuksia koskevia tapauksia, 
joiden arvo on 200 % tuloista asukasta 
kohden.

86. Tietoa markkinatuomioistuimesta on 
osoitteessa https://www.markkinaoikeus.fi/fi/. 

87. Suomessa on 20 käräjäoikeutta, mukaan 
lukien ruotsinkielinen Ahvenanmaan 
käräjäoikeus Maarianhaminassa.

88. Haastehakemukset riitauttamattomia velkoja 
koskevissa tapauksissa voidaan toimittaa 
käräjäoikeuteen oikeuslaitoksen sähköistä 
palvelua (Santra) käyttäen. Oikeuslaitoksen 
sähköiset palvelut, saatavilla osoitteessa 
https://asiointi2.oikeus.fi/karajaoikeus 
-haastehakemus/julkinen_ohje/listing. 

89. Tuomioistuinmaksulaki 673/2016, 12 §, 
saatavilla osoitteessa https://www.finlex 
.fi/fi/laki/ajantasa/2016/20160673. 
Käräjäoikeudessa käydyistä 
oikeudenkäynneistä pääkäsittelyn jälkeen 
perittävä oikeudenkäyntimaksu on 1.1.2022 
alkaen 530 euroa. Oikeusministeriön asetus 
tuomioistuinmaksulain 2 §:ssä säädettyjen 
maksujen tarkistamisesta, saatavilla 
osoitteessa https://finlex.fi/fi/laki/alkup 
/2021/20211122.

90. Vuonna 2021 kirjallisessa menettelyssä 
ratkaistiin 99,1 % siviilioikeudellisista 
tapauksista (hakemustapauksia lukuun 
ottamatta). Näiden siviilioikeudellisten 
tapausten keskimääräinen käsittelyaika oli 
2,63 kuukautta. Tilastot ovat saatavissa 
tuomioistuinlaitoksen verkkosivuilta, https://
oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index 
/tuomioistuinlaitos/tilastoja.html. 

91. Ulosottolaitos, saatavilla osoitteessa https://
www.ulosottolaitos.fi/fi/index.html. 
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92. Ulosottohakemuksen voi tehdä myös 
sähköpostitse tai postitse tai se voidaan 
toimittaa henkilökohtaisesti paikalliseen 
ulosottotoimistoon. Sähköinen ulosottopalvelu 
on saatavilla osoitteessa  
https://www.ulosottolaitos.fi/fi/index 
/tietoaulosotosta/tietoavelkojalle 
/ulosotonhakeminen.html. 

93. Ulosottokaari 705/2007 5 luvun 1 §, saatavilla 
osoitteessa https://finlex.fi/fi/laki/kaannokset 
/2007/en20070705_20070987.pdf. 

94. Ulosottokaaren 5 luvun 2 §:n mukaan 
ulosottoviranomaiset voivat valita, miten 
huutokaupat toteutetaan, ja huutokauppoja 
voidaan järjestää sähköisesti. Katso https://
huutokaupat.com/. Keskustelu yksityisen 
sektorin edustajan kanssa Helsingissä 
helmikuussa 2022.

95. Vuonna 2019 Oulun käräjäoikeus ratkaisi 
123 siviiliriitaa sovittelun kautta ja 118 
pääkäsittelyn jälkeen; vuonna 2020 se 
ratkaisi 107 riitaa sovittelun kautta ja 
109 pääkäsittelyn kautta ja vuonna 2021 
sovittelun kautta ratkaistiin 94 riitaa ja 118 
pääkäsittelyn kautta. Tilastot ovat saatavissa 
tuomioistuinlaitoksen verkkosivuilta, 
https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/
tuomioistuinlaitos/tilastoja.html.

96. Vuonna 2021 Oulun käräjäoikeus, jossa oli 
32 tuomaria, vastaanotti yhteensä 35 479 
tapausta, kun niitä vuonna 2020 oli 32 929 
ja 37 093 vuonna 2019. Turussa Varsinais-
Suomen käräjäoikeus ja sen 40 tuomaria saivat 
samalla ajanjaksolla yhteensä 60 911 tapausta 
vuonna 2021, 59 611 tapausta vuonna 2020 
ja 56 617 tapausta vuonna 2019. Vaasassa 
Pohjanmaan käräjäoikeus, jossa on 21 tuomaria, 
koki tapausten määrän kasvaneen vielä 
enemmän: vuonna 2021 se vastaanotti 49 416 
tapausta, kun niitä vuonna 2020 oli 45 555 
ja vuonna 2019 oli 28 641. Tilasto saatavilla 
tuomioistuinlaitoksen sivuilta (oikeus.fi).

97. Oulun käräjäoikeuden 32 tuomaria on jaettu 
kolmeen osastoon: yksi osasto käsittelee 
riita-asiat (perhetapaukset, sovittelu ja 
maksukyvyttömyystapaukset), toinen osasto 
käsittelee vain rikostapaukset ja kolmas 
käsittelee vain summaariset riita-asiat. Oulun 
käräjäoikeus – Toimintakertomus 2021, katso 
sivu 6, saatavilla osoitteesta https://oikeus.fi 
/karajaoikeudet/oulunkarajaoikeus/fi/index 
/toimintakertomukset.html. 

98. Tiedot on saatu Suomen tuomioistuinlaitoksen 
verkkosivuilla (oikeus.fi) julkaistavista 
virallisista tilastoista.

99. Tuomioistuinlaitos Suomessa. Julkaisut 
saatavilla osoitteessa:  
https://tuomioistuinvirasto.fi/fi/index 
/ajankohtaista/tiedotteetjauutiset/2021 
/vuonna2020koronaviruspandemiaruuhkau 
ttikarajaoikeudet.html. 

100. Keskustelu Maarianhaminan käräjäoikeuden 
tuomarin kanssa, joka käytiin tämän 
tutkimuksen kuulemisvaiheessa (helmi–
huhtikuu 2022).

101. Helsingin käräjäoikeuden vuosikertomus 
2021, s. 16. Tuomioistuimessa työskentelee 
99 tuomaria, 180 toimistohenkilöstön jäsentä 
ja 50 prosessipalvelijaa. Raportti on saatavilla 
osoitteessa https://oikeus.fi/karajaoikeudet 
/helsinginkarajaoikeus/fi/index 
/vuosikertomukset.html. 

102. Eri asioita (kuten eri oikeuksien rekisteröintiä, 
huoltajuutta, perhettä tai konkurssia) koskevat 
hakemustapaukset ovat yksinkertaisempia 

ja nopeampia kuin riita-asiat, koska 
hakijalta puuttuu yleensä vastapuoli. 
Oikeudenkäymiskaari, 8 luku, 1 §.

103. Helsingin käräjäoikeuden vuosikertomus 2021, 
s. 11.

104. Oikeudenkäyntiä edeltävästä takavarikosta 
peritään 225 euron täytäntöönpanomaksu. 
Luettelo ulosottomaksuista löytyy osoitteesta  
https://ulosottolaitos.fi/fi/index/
tietoaulosotosta/ulosottomaksut.html. 

105.  Jos haluat lisätietoja, voit lukea Doing Business 
-metodologiasta osoitteessa https://archive 
.doingbusiness.org/en/methodology.

106. Siro, Jukka. Blogikirjoitus: "Euroopan sopuisin 
kansa?" Prosessioikeus, saatavilla osoitteessa 
https://www.prosessioikeus.fi/euroopan 
-sopuisin-kansa/#_ftnref2. 

107. Laki välimiesmenettelystä 967/1992 saatavilla 
osoitteessa https://www.finlex.fi/fi/laki 
/ajantasa/1992/19920967; laki riita-asioiden 
sovittelusta ja sovinnon vahvistamisesta 
yleisissä tuomioistuimissa 394/2011 saatavilla 
osoitteessa https://www.finlex.fi/fi/laki 
/ajantasa/2011/20110394. 

108. Bulgariassa, Italiassa, Kreikassa, Latviassa, 
Maltalla, Portugalissa, Romaniassa, 
Sloveniassa ja Unkarissa on lakeja, 
joissa asetetaan aikanormit keskeisille 
oikeudenkäynneille ja joita noudatetaan 
käytännössä.

109. Popova Oleksandra, Maroz Raman ja María 
Antonia Quesada Gámez. 2021. "The 
undeniable benefits of court automation." 
Maailmanpankin blogit. Saatavilla osoitteessa 
https://blogs.worldbank.org/developmenttalk 
/undeniable-benefits-court-automation.

110. Tuomioistuimia, joilla on erikoistunut 
kauppaoikeus, on Belgiassa, Bulgariassa, 
Irlannissa, Kroatiassa, Luxemburgissa, 
Puolassa, Ranskassa, Romaniassa, Saksassa, 
Sloveniassa ja Unkarissa.

111. European Commission for the Efficiency of 
Justice (CEPEJ). 2019. European Handbook 
for Mediation Lawmaking. Strasbourg: CEPEJ. 
Saatavilla osoitteessa https://rm.coe.int 
/cepej-2019-9-en-handbook/168094ef3c# 
_Toc9936429. 

112.  Saksan oikeudenkäyntimaksulain 
(Gerichtskostengesetz – GKG) 69b §, 
saatavilla (saksaksi) osoitteessa  
https://www.gesetze-im-internet.de/gkg 
_2004/BJNR071810004.html#BJNR07181 
0004BJNG001101311.

113. Italian asetuksen 28/2010 17 §:ssä säädetään, 
että kaikki sovitteluun liittyvät asiakirjat 
ja asiakirjat on vapautettu leimaverosta, 
kaikista kuluista, veroista ja muista 
maksuista. Tuomioistuin voi myös määrätä 
seuraamuksia osapuolille, jotka kieltäytyvät 
sovittelusta ilman hyväksyttävää syytä. 
Tuomari voi esimerkiksi määrätä lisämaksun 
osapuolelle, joka kieltäytyy osallistumasta 
sovitteluprosessiin ilman pätevää perustelua.

114. Euroopan parlamentti. 2014. Rebooting’ the 
Mediation Directive: Assessing the Limited 
Impact of its Implementation and Proposing 
Measures to Increase the Number of Mediations 
in the EU. Bryssel: Euroopan parlamentti. 
Saatavilla osoitteessa https://www.europarl 
.europa.eu/thinktank/en/document.html 
?reference=IPOL-JURI_ET(2014)493042.
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SUOMI

Helsinki

Yrityksen perustaminen (sijoitus) 1 Rakennusluvat (sijoitus) 4

Yrityksen perustaminen, pisteet (0–100) 88,66 Rakennusluvat, pisteet (0–100) 71,89

Menettelyt (lukumäärä) 3 Menettelyt (lukumäärä) 16

Aika (päivinä) 33,5 Aika (päivinä) 157

Kustannukset (% tuloista asukasta kohden) 0,9 Kustannukset (% varaston arvosta) 0,8

Maksettu vähimmäispääoma (% tuloista asukasta kohden) 0,0 Rakentamisen laadunvalvontaindeksi (0–15) 11

Sähköliittymät ja sähkönsaanti (sijoitus) 6 Kiinteistönkauppa (sijoitus) 3

Sähköliittymät ja sähkönsaanti, pisteet (0–100) 85,95 Kiinteistönkauppa, pisteet (0–100) 78,45

Menettelyt (lukumäärä) 5 Menettelyt (lukumäärä) 3

Aika (päivinä) 70 Aika (päivinä) 76,5

Kustannukset (% tuloista asukasta kohden) 21,7 Kustannukset (% kiinteistön arvosta) 4,0

Sähkön toimitusvarmuus ja tariffien avoimuus -indeksi (0–8) 8 Maankäytön hallinnoinnin laatuindeksi (0–30) 28

Kaupallinen riita-asia (sijoitus) 6

Kaupallinen riita-asia, pisteet (0–100) 65,04

Aika (päivinä) 540

Kustannukset (% vaateen arvosta) 20,8

Oikeusprosessien laatuindeksi (0–18) 9,5

Maarianhamina

Yrityksen perustaminen (sijoitus) 6 Rakennusluvat (sijoitus) 1

Yrityksen perustaminen, pisteet (0–100) 79,75 Rakennusluvat, pisteet (0–100) 82,20

Menettelyt (lukumäärä) 4 Menettelyt (lukumäärä) 13

Aika (päivinä) 63 Aika (päivinä) 61,5

Kustannukset (% tuloista asukasta kohden) 1,1 Kustannukset (% varaston arvosta) 0,5

Maksettu vähimmäispääoma (% tuloista asukasta kohden) 0,0 Rakentamisen laadunvalvontaindeksi (0–15) 11

Sähköliittymät ja sähkönsaanti (sijoitus) 1 Kiinteistönkauppa (sijoitus) 6

Sähköliittymät ja sähkönsaanti, pisteet (0–100) 90,61 Kiinteistönkauppa, pisteet (0–100) 60,95

Menettelyt (lukumäärä) 5 Menettelyt (lukumäärä) 7

Aika (päivinä) 27 Aika (päivinä) 153

Kustannukset (% tuloista asukasta kohden) 25,4 Kustannukset (% kiinteistön arvosta) 4,0

Sähkön toimitusvarmuus ja tariffien avoimuus -indeksi (0–8) 8 Maankäytön hallinnoinnin laatuindeksi (0–30) 28

Kaupallinen riita-asia (sijoitus) 5

Kaupallinen riita-asia, pisteet (0–100) 66,28

Aika (päivinä) 570

Kustannukset (% vaateen arvosta) 15,3

Oikeusprosessien laatuindeksi (0–18) 9,5

Kaupunkikatsaukset ja indikaattoreiden tiedot
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Oulu

Yrityksen perustaminen (sijoitus) 1 Rakennusluvat (sijoitus) 3

Yrityksen perustaminen, pisteet (0–100) 88,66 Rakennusluvat, pisteet (0–100) 77,99

Menettelyt (lukumäärä) 3 Menettelyt (lukumäärä) 16

Aika (päivinä) 33,5 Aika (päivinä) 73

Kustannukset (% tuloista asukasta kohden) 0,9 Kustannukset (% varaston arvosta) 0,8

Maksettu vähimmäispääoma (% tuloista asukasta kohden) 0,0 Rakentamisen laadunvalvontaindeksi (0–15) 11

Sähköliittymät ja sähkönsaanti (sijoitus) 4 Kiinteistönkauppa (sijoitus) 1

Sähköliittymät ja sähkönsaanti, pisteet (0–100) 87,17 Kiinteistönkauppa, pisteet (0–100) 79,28

Menettelyt (lukumäärä) 5 Menettelyt (lukumäärä) 3

Aika (päivinä) 59 Aika (päivinä) 76,5

Kustannukset (% tuloista asukasta kohden) 13,6 Kustannukset (% kiinteistön arvosta) 4,0

Sähkön toimitusvarmuus ja tariffien avoimuus -indeksi (0–8) 8 Maankäytön hallinnoinnin laatuindeksi (0–30) 29

Kaupallinen riita-asia (sijoitus) 1

Kaupallinen riita-asia, pisteet (0–100) 70,38

Aika (päivinä) 420

Kustannukset (% vaateen arvosta) 15,3

Oikeusprosessien laatuindeksi (0–18) 9,5

Tampere

Yrityksen perustaminen (sijoitus) 1 Rakennusluvat (sijoitus) 5

Yrityksen perustaminen, pisteet (0–100) 88,66 Rakennusluvat, pisteet (0–100) 71,58

Menettelyt (lukumäärä) 3 Menettelyt (lukumäärä) 16

Aika (päivinä) 33,5 Aika (päivinä) 156

Kustannukset (% tuloista asukasta kohden) 0,9 Kustannukset (% varaston arvosta) 1,1

Maksettu vähimmäispääoma (% tuloista asukasta kohden) 0,0 Rakentamisen laadunvalvontaindeksi (0–15) 11

Sähköliittymät ja sähkönsaanti (sijoitus) 2 Kiinteistönkauppa (sijoitus) 1

Sähköliittymät ja sähkönsaanti, pisteet (0–100) 89,86 Kiinteistönkauppa, pisteet (0–100) 79,28

Menettelyt (lukumäärä) 5 Menettelyt (lukumäärä) 3

Aika (päivinä) 34 Aika (päivinä) 76,5

Kustannukset (% tuloista asukasta kohden) 21,3 Kustannukset (% kiinteistön arvosta) 4,0

Sähkön toimitusvarmuus ja tariffien avoimuus -indeksi (0–8) 8 Maankäytön hallinnoinnin laatuindeksi (0–30) 29

Kaupallinen riita-asia (sijoitus) 2

Kaupallinen riita-asia, pisteet (0–100) 69,56

Aika (päivinä) 450

Kustannukset (% vaateen arvosta) 15,3

Oikeusprosessien laatuindeksi (0–18) 9,5
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Turku

Yrityksen perustaminen (sijoitus) 1 Rakennusluvat (sijoitus) 6

Yrityksen perustaminen, pisteet (0–100) 88,66 Rakennusluvat, pisteet (0–100) 68,72

Menettelyt (lukumäärä) 3 Menettelyt (lukumäärä) 15

Aika (päivinä) 33,5 Aika (päivinä) 214

Kustannukset (% tuloista asukasta kohden) 0,9 Kustannukset (% varaston arvosta) 0,9

Maksettu vähimmäispääoma (% tuloista asukasta kohden) 0,0 Rakentamisen laadunvalvontaindeksi (0–15) 11

Sähköliittymät ja sähkönsaanti (sijoitus) 5 Kiinteistönkauppa (sijoitus) 3

Sähköliittymät ja sähkönsaanti, pisteet (0–100) 86,28 Kiinteistönkauppa, pisteet (0–100) 78,45

Menettelyt (lukumäärä) 5 Menettelyt (lukumäärä) 3

Aika (päivinä) 67 Aika (päivinä) 76,5

Kustannukset (% tuloista asukasta kohden) 19,9 Kustannukset (% kiinteistön arvosta) 4,0

Sähkön toimitusvarmuus ja tariffien avoimuus -indeksi (0–8) 8 Maankäytön hallinnoinnin laatuindeksi (0–30) 28

Kaupallinen riita-asia (sijoitus) 3

Kaupallinen riita-asia, pisteet (0–100) 68,60

Aika (päivinä) 485

Kustannukset (% vaateen arvosta) 15,3

Oikeusprosessien laatuindeksi (0–18) 9,5

Vaasa

Yrityksen perustaminen (sijoitus) 1 Rakennusluvat (sijoitus) 2

Yrityksen perustaminen, pisteet (0–100) 88,66 Rakennusluvat, pisteet (0–100) 80,03

Menettelyt (lukumäärä) 3 Menettelyt (lukumäärä) 15

Aika (päivinä) 33,5 Aika (päivinä) 63

Kustannukset (% tuloista asukasta kohden) 0,9 Kustannukset (% varaston arvosta) 0,5

Maksettu vähimmäispääoma (% tuloista asukasta kohden) 0,0 Rakentamisen laadunvalvontaindeksi (0–15) 11

Sähköliittymät ja sähkönsaanti (sijoitus) 3 Kiinteistönkauppa (sijoitus) 3

Sähköliittymät ja sähkönsaanti, pisteet (0–100) 87,33 Kiinteistönkauppa, pisteet (0–100) 78,45

Menettelyt (lukumäärä) 5 Menettelyt (lukumäärä) 3

Aika (päivinä) 57 Aika (päivinä) 76,5

Kustannukset (% tuloista asukasta kohden) 30,0 Kustannukset (% kiinteistön arvosta) 4,0

Sähkön toimitusvarmuus ja tariffien avoimuus -indeksi (0–8) 8 Maankäytön hallinnoinnin laatuindeksi (0–30) 28

Kaupallinen riita-asia (sijoitus) 3

Kaupallinen riita-asia, pisteet (0–100) 68,60

Aika (päivinä) 485

Kustannukset (% vaateen arvosta) 15,3

Oikeusprosessien laatuindeksi (0–18) 9,5
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YRITYKSEN PERUSTAMINEN SUOMESSA – YRITYKSEN PERUSTAMISEEN VAADITTAVAT MENETTELYT, KAUPUNGEITTAIN

Yrityksen oikeudellinen perusmuoto: 
osakeyhtiö (oy)
Maksettu vähimmäispääomavaatimus: 0 EUR
Tiedot ajalta: 30. huhtikuuta 2022

Helsinki, Oulu, Tampere,  
Turku, Vaasa Maarianhamina Kommentit 

1. Yksittäisen 
perustamisilmoituslomakkeen 
toimittaminen Patentti- ja 
rekisterihallitukselle (PRH) 
ja Verohallinnolle sekä 
alv-rekisteröinti

Aika (päivinä) 32

Suomessa toimivan osakeyhtiön tulee olla 
rekisteröity Patentti- ja rekisterihallituksen 
(PRH) kaupparekisteriin. Kaikki rekisteröinnit 
kaupparekisteriin ja Verohallinnolle tehdään 
samalla perustamisilmoituksella. Yritykset, 
jotka myyvät tavaroita tai palveluita yli 15 000 
eurolla tilikaudella (12 kk) on myös merkittävä 
arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Jos 
yhtiöllä on työntekijöitä, yritys on merkittävä 
työnantajarekisteriin, joka tapahtuu samalla kun 
yritysrekisteröinti tapahtuu. Yrityksen rekisteröinti 
verkossa on mahdollista, jos yhtiön osakepääoma 
ja osakkeiden merkintähinta ovat nolla euroa 
ja yhtiöjärjestys riittää. Yritysten, joiden 
osakepääoma on yli nolla euroa, tulee noudattaa 
paperipohjaista prosessia. Rekisteröinnin 
päätyttyä hakija saa PRH:n otteen ja rekisteröidyn 
yhtiöjärjestyksen sekä sähköpostitse että postitse.

Kustannukset 
(EUR)

240 (perustamisilmoitus verkossa);  
380 (perustamisilmoitus paperilla)

2. Työntekijöiden 
eläkevakuutuksen, 
tapaturmavakuutuksen 
ja sairausvakuutuksen 
hankkiminen yksityiseltä 
vakuutuksenantajalta

Aika (päivinä) 1
Lakisääteisen eläkevakuutuksen mukaan 
työnantajan on otettava työntekijänsä 
eläkevakuutus työeläkkeitä hoitavalta 
eläkelaitokselta. Työnantaja maksaa 
eläkelaitokselle myös lakisääteisiä 
työntekijöiden ansiomaksuja, kuten 
tapaturmavakuutuksen, työttömyysvakuutuksen 
ja ryhmähenkivakuutusmaksun.

Kustannukset 
(EUR) Ei kustannuksia

3. Tosiasiallisia edunsaajia 
koskevien tietojen 
toimittaminen PRH:lle

Aika (päivinä) Alle päivä (verkossa suoritettuna) Äskettäin rekisteröityjen osakeyhtiöiden on 
rekisteröitävä tosiasialliset edunsaajatiedot. 
Ilmoituksen voi tehdä verkossa osoitteessa ytj.fi 
ja se on maksuton.

Kustannukset 
(EUR) Ei kustannuksia

4. Elinkeinoluvan 
hankkiminen (menettelyä 
sovelletaan vain 
Maarianhaminassa)*

Aika (päivinä) n/a 30
Yrityksen perustamiseen Ahvenanmaalla tarvitaan 
elinkeinolupa. Ahvenanmaan maakunnan hallitus 
tarkistaa toimintakielen, yrityksen kotipaikan, 
yrityksen toiminnan luonteen sekä yrityksen 
tosiasiallisen juurtuman Ahvenanmaalle ja sen 
toiminnalle, mukaan lukien paikallisen työvoiman, 
palvelujen ja raaka-aineiden käytön.

Kustannukset 
(EUR) n/a 80 väliaikainen lupa; 

100 pysyvä lupa

Lähde: Tätä julkaisua varten kerätyt tiedot. 
n/a - ei sovellettavissa
*Samanaikainen edellisen menettelyn kanssa.
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LUETTELO MENETTELYISTÄ 
RAKENNUSLUVAT

SUOMI

Helsinki

Varaston arvioitu arvo: EUR 2 170 436  
(USD 2 481 000)
Tiedot ajalta: 30. huhtikuuta 2022

Menettely 1. Liitoskohtalausunnon 
hankkiminen
Viranomainen: Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut (HSY)
Aika: 14 päivää 
Kustannukset: Ei kustannuksia (sisältyy 
liittymismaksuun)

Menettely 2*. Ennakkoneuvottelun 
järjestäminen
Viranomainen: Helsingin rakennusvalvonta
Aika: 14 päivää 
Kustannukset: Ei kustannuksia (sisältyy 
rakennuslupamaksuun)

Menettely 3*. Rakennuslupakarttojen 
hankkiminen ja todistus tontin 
omistajuudesta
Viranomainen: Helsingin kaupunkiympäristön 
toimiala
Aika: 3 päivää 
Kustannukset: EUR 268 [EUR 250 (kartat) + 
EUR 18 (todistus omistajuudesta)]

Menettely 4*. Kaupparekisteriotteen 
saaminen
Viranomainen: Patentti- ja rekisterihallitus
Aika: Alle päivä (verkossa suoritettuna)
Kustannukset: EUR 2,60

Menettely 5. Rakennusluvan 
hankkiminen 
Viranomainen: Helsingin rakennusvalvonta
Aika: 105 päivää 
Kustannukset: EUR 8 521 [EUR 5,9 per 
neliömetri + EUR 847 per rakennus]

Menettely 6. Aloituskokouksen 
järjestäminen
Viranomainen: Helsingin rakennusvalvonta
Aika: 15 päivää 
Kustannukset: Ei kustannuksia (sisältyy 
rakennuslupamaksuun)

Menettely 7. Rakennustyön 
ennakkoilmoitus
Viranomainen: Aluehallintovirasto 
Aika: Alle päivä (verkossa suoritettuna)
Kustannukset: Ei kustannuksia 

Menettely 8. Perustustöiden 
katselmuksen suorittaminen
Viranomainen: Helsingin rakennusvalvonta
Aika: 1 päivä 
Kustannukset: Ei kustannuksia (sisältyy 
rakennuslupamaksuun)

Menettely 9. Sijaintikatselmuksen 
suorittaminen 
Viranomainen: Helsingin kaupunkiympäristön 
toimiala (kaupunkimittaus)
Aika: 1 päivä 
Kustannukset: EUR 1 908

Menettely 10. Rakennekatselmuksen 
suorittaminen
Viranomainen: Helsingin rakennusvalvonta
Aika: 1 päivä 
Kustannukset: Ei kustannuksia (sisältyy 
rakennuslupamaksuun)

Menettely 11. Ilmanvaihdon 
katselmuksen suorittaminen
Viranomainen: Helsingin rakennusvalvonta
Aika: 1 päivä 
Kustannukset: Ei kustannuksia (sisältyy 
rakennuslupamaksuun)

Menettely 12. Viemärin ja vesijohdon 
katselmuksen suorittaminen
Viranomainen: Helsingin rakennusvalvonta
Aika: 1 päivä 
Kustannukset: Ei kustannuksia (sisältyy 
rakennuslupamaksuun)

Menettely 13. Tietojen ilmoittaminen 
Verohallinnolle
Viranomainen: Verohallinto
Aika: Alle päivä (verkossa suoritettuna)
Kustannukset: Ei kustannuksia 

Menettely 14. Vesi- ja viemäriliitännän 
tilaaminen ja saaminen
Viranomainen: Helsingin seudun 
ympäristöpalvelut (HSY) 
Aika: 14 päivää 
Kustannukset: EUR 6 594 [EUR 5 371,5 
(liittymismaksu) + EUR 1 222,4 (liitostyö)]

Menettely 15. Palotarkastuksen 
suorittaminen 
Viranomainen: Helsingin pelastuslaitos
Aika: 1 päivä 
Kustannukset: EUR 102

Menettely 16. Loppukatselmuksen 
suorittaminen
Viranomainen: Helsingin rakennusvalvonta
Aika: 1 päivä 
Kustannukset: Ei kustannuksia (sisältyy 
rakennuslupamaksuun)

Maarianhamina

Varaston arvioitu arvo: EUR 2 170 436  
(USD 2 481 000)
Tiedot ajalta: 30. huhtikuuta 2022

Menettely 1. Rakennuslupakarttojen 
hankkiminen, kiinteistörekisteriote ja 
todistus tontin omistajuudesta 
Viranomainen: Maarianhaminan 
kuntainfrastruktuurin yksikkö (Mittauspalvelu)
Aika: 1 päivä
Kustannukset: EUR 92 [EUR 55,72 (virallinen 
tonttikartta) + EUR 18 (kiinteistörekisteriote) + 
EUR 18 (todistus omistajuudesta)]

Menettely 2*. Kaupparekisteriotteen 
saaminen
Viranomainen: Patentti- ja rekisterihallitus
Aika: Alle päivä (verkossa suoritettuna)
Kustannukset: EUR 2,60

Menettely 3. Rakennusluvan 
hankkiminen 
Viranomainen: Maarianhaminan 
rakennusvalvonta
Aika: 35 päivää
Kustannukset: EUR 7 254 [EUR 5,28 per 
neliömetri + EUR 289,61 (perusmaksu) +  
EUR 97,14 (työnjohtajan hyväksyntämaksu)]

Menettely 4. Aloituskokouksen 
järjestäminen
Viranomainen: Maarianhaminan 
rakennusvalvonta
Aika: 4 päivää 
Kustannukset: Ei kustannuksia (sisältyy 
rakennuslupamaksuun)

Menettely 5. Rakennustyön 
ennakkoilmoitus
Viranomainen: Aluehallintovirasto 
Aika: Alle päivä (verkossa suoritettuna)
Kustannukset: Ei kustannuksia 

 Menettely 6. Perustustöiden 
katselmuksen suorittaminen
Viranomainen: Maarianhaminan 
rakennusvalvonta
Aika: 1 päivä 
Kustannukset: Ei kustannuksia (sisältyy 
rakennuslupamaksuun)

Menettely 7. Sijaintikatselmuksen 
suorittaminen 
Viranomainen: Maarianhaminan 
kuntainfrastruktuurin yksikkö (Mittauspalvelu)
Aika: 1 päivä 
Kustannukset: EUR 523

*Samanaikainen edellisen menettelyn kanssa.
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Menettely 8. Viemärin ja vesijohdon 
katselmuksen suorittaminen
Viranomainen: Maarianhaminan 
rakennusvalvonta
Aika: 1 päivä 
Kustannukset: Ei kustannuksia (sisältyy 
rakennuslupamaksuun)

Menettely 9. Rakennekatselmuksen 
suorittaminen
Viranomainen: Maarianhaminan 
rakennusvalvonta
Aika: 1 päivä 
Kustannukset: Ei kustannuksia (sisältyy 
rakennuslupamaksuun)

Menettely 10. Ilmanvaihdon 
katselmuksen suorittaminen
Viranomainen: Maarianhaminan 
rakennusvalvonta
Aika: 1 päivä 
Kustannukset: Ei kustannuksia (sisältyy 
rakennuslupamaksuun)

Menettely 11. Tietojen ilmoittaminen 
Verohallinnolle
Viranomainen: Verohallinto
Aika: Alle päivä (verkossa suoritettuna)
Kustannukset: Ei kustannuksia 

Menettely 12. Vesi- ja viemäriliitännän 
tilaaminen ja saaminen
Viranomainen: Maarianhaminan vesi- ja 
liitäntäpalvelut
Aika: 14 päivää 
Kustannukset: EUR 2 200 (liittymismaksu)

Menettely 13. Loppukatselmuksen 
suorittaminen
Viranomainen: Maarianhaminan 
rakennusvalvonta ja julkinen pelastuslaitos 
Aika: 1 päivä 
Kustannukset: Ei kustannuksia (sisältyy 
rakennuslupamaksuun)

Oulu

Varaston arvioitu arvo: EUR 2 170 436  
(USD 2 481 000)
Tiedot ajalta: 30. huhtikuuta 2022

Menettely 1. Ennakkoneuvottelun 
järjestäminen
Viranomainen: Oulun rakennusvalvonta
Aika: 14 päivää 
Kustannukset: Ei kustannuksia (sisältyy 
rakennuslupamaksuun)

Menettely 2*. Liitoskohtalausunnon 
hankkiminen 
Viranomainen: Oulun Vesi 
Aika: 7 päivää 
Kustannukset: Ei kustannuksia (sisältyy 
liittymismaksuun)

Menettely 3*. Rakennuslupakarttojen 
hankkiminen ja todistus tontin 
omistajuudesta
Viranomainen: Oulun ympäristö- ja 
yhdyskuntapalvelut
Aika: 2 päivää 
Kustannukset: EUR 46 [EUR 32,18 (kartat) + 
EUR 14 (todistus omistajuudesta)]

Menettely 4*. Kaupparekisteriotteen 
saaminen
Viranomainen: Patentti- ja rekisterihallitus
Aika: Alle päivä (verkossa suoritettuna)
Kustannukset: EUR 2,60

Menettely 5. Rakennusluvan 
hankkiminen 
Viranomainen: Oulun rakennusvalvonta
Aika: 30 päivää 
Kustannukset: EUR 10 374 [EUR 7,3 per 
neliömetri + EUR 565 per rakennus + 3 x  
EUR 105 (työnjohtajan hyväksynnät)]

Menettely 6. Aloituskokouksen 
järjestäminen
Viranomainen: Oulun rakennusvalvonta
Aika: 7 päivää 
Kustannukset: Ei kustannuksia (sisältyy 
rakennuslupamaksuun)

Menettely 7. Rakennustyön 
ennakkoilmoitus
Viranomainen: Aluehallintovirasto 
Aika: Alle päivä (verkossa suoritettuna)
Kustannukset: Ei kustannuksia 

Menettely 8. Perustustöiden 
katselmuksen suorittaminen
Viranomainen: Oulun rakennusvalvonta
Aika: 1 päivä 

Kustannukset: Ei kustannuksia (sisältyy 
rakennuslupamaksuun)

Menettely 9. Sijaintikatselmuksen 
suorittaminen 
Viranomainen: Oulun rakennusvalvonta
Aika: 1 päivä 
Kustannukset: EUR 401

Menettely 10. Rakennekatselmuksen 
suorittaminen
Viranomainen: Oulun rakennusvalvonta
Aika: 1 päivä 
Kustannukset: Ei kustannuksia (sisältyy 
rakennuslupamaksuun)

Menettely 11. Ilmanvaihdon 
katselmuksen suorittaminen
Viranomainen: Oulun rakennusvalvonta
Aika: 1 päivä 
Kustannukset: Ei kustannuksia (sisältyy 
rakennuslupamaksuun)

Menettely 12. Viemärin ja vesijohdon 
katselmuksen suorittaminen
Viranomainen: Oulun rakennusvalvonta ja 
Oulun Vesi
Aika: 1 päivä 
Kustannukset: Ei kustannuksia (sisältyy 
rakennuslupamaksuun)

Menettely 13. Tietojen ilmoittaminen 
Verohallinnolle
Viranomainen: Verohallinto
Aika: Alle päivä (verkossa suoritettuna)
Kustannukset: Ei kustannuksia 

Menettely 14. Vesi- ja viemäriliitännän 
tilaaminen ja saaminen
Viranomainen: Oulun Vesi
Aika: 14 päivää 
Kustannukset: EUR 5 846 [EUR 4 838 
(liittymismaksu) + EUR 358 (vesimittarin 
asennus) + EUR 650 (vesimaksu)]

Menettely 15. Palotarkastuksen 
suorittaminen 
Viranomainen: Oulu-Koillismaan pelastuslaitos
Aika: 1 päivä 
Kustannukset: Ei kustannuksia

Menettely 16. Loppukatselmuksen 
suorittaminen
Viranomainen: Oulun rakennusvalvonta
Aika: 1 päivä 
Kustannukset: Ei kustannuksia (sisältyy 
rakennuslupamaksuun)

*Samanaikainen edellisen menettelyn kanssa.
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Tampere 

Varaston arvioitu arvo: EUR 2 170 436  
(USD 2 481 000)
Tiedot ajalta: 30. huhtikuuta 2022

Menettely 1. Ennakkoneuvottelun 
järjestäminen
Viranomainen: Tampereen rakennusvalvonta
Aika: 14 päivää 
Kustannukset: Ei kustannuksia (sisältyy 
rakennuslupamaksuun)

Menettely 2*. Liitoskohtalausunnon 
hankkiminen 
Viranomainen: Tampereen Vesi
Aika: 7 päivää 
Kustannukset: Ei kustannuksia (sisältyy 
liittymismaksuun)

Menettely 3*. Rakennuslupakarttojen 
hankkiminen ja todistus tontin 
omistajuudesta
Viranomainen: Tampereen karttapalvelut
Aika: 3 päivää 
Kustannukset: EUR 114 [EUR 100 (kartat) + 
EUR 14 (todistus omistajuudesta)]

Menettely 4*. Kaupparekisteriotteen 
saaminen
Viranomainen: Patentti- ja rekisterihallitus
Aika: Alle päivä (verkossa suoritettuna)
Kustannukset: EUR 2,60

Menettely 5. Rakennusluvan 
hankkiminen 
Viranomainen: Tampereen rakennusvalvonta
Aika: 120 päivää 
Kustannukset: EUR 10 955 [EUR 8 per 
neliömetri + EUR 550 per rakennus]

Menettely 6. Aloituskokouksen 
järjestäminen
Viranomainen: Tampereen rakennusvalvonta
Aika: 10 päivää 
Kustannukset: Ei kustannuksia (sisältyy 
rakennuslupamaksuun)

Menettely 7. Rakennustyön 
ennakkoilmoitus
Viranomainen: Aluehallintovirasto 
Aika: Alle päivä (verkossa suoritettuna)
Kustannukset: Ei kustannuksia 

Menettely 8. Perustustöiden 
katselmuksen suorittaminen
Viranomainen: Tampereen rakennusvalvonta
Aika: 1 päivä 
Kustannukset: Ei kustannuksia (sisältyy 
rakennuslupamaksuun)

Menettely 9. Sijaintikatselmuksen 
suorittaminen 
Viranomainen: Tampereen rakennusvalvonta
Aika: 1 päivä 
Kustannukset: EUR 900

Menettely 10. Rakennekatselmuksen 
suorittaminen
Viranomainen: Tampereen rakennusvalvonta
Aika: 1 päivä 
Kustannukset: Ei kustannuksia (sisältyy 
rakennuslupamaksuun)

Menettely 11. Ilmanvaihdon 
katselmuksen suorittaminen
Viranomainen: Tampereen rakennusvalvonta
Aika: 1 päivä 
Kustannukset: Ei kustannuksia (sisältyy 
rakennuslupamaksuun)

Menettely 12. Viemärin ja vesijohdon 
katselmuksen suorittaminen
Viranomainen: Tampereen rakennusvalvonta
Aika: 1 päivä 
Kustannukset: Ei kustannuksia (sisältyy 
rakennuslupamaksuun)

Menettely 13. Tietojen ilmoittaminen 
Verohallinnolle
Viranomainen: Verohallinto
Aika: Alle päivä (verkossa suoritettuna)
Kustannukset: Ei kustannuksia 

Menettely 14. Vesi- ja viemäriliitännän 
tilaaminen ja saaminen
Viranomainen: Tampereen Vesi
Aika: 4 päivää 
Kustannukset: EUR 12 021 [EUR 6 010,62 
(jäteveden liittymismaksu) + EUR 6 010,62 
(veden liittymismaksu)]

Menettely 15. Palotarkastuksen 
suorittaminen 
Viranomainen: Pirkanmaan pelastuslaitos
Aika: 1 päivä 
Kustannukset: EUR 125

Menettely 16. Loppukatselmuksen 
suorittaminen
Viranomainen: Tampereen rakennusvalvonta 
Aika: 1 päivä 
Kustannukset: Ei kustannuksia (sisältyy 
rakennuslupamaksuun)

Turku

Varaston arvioitu arvo: EUR 2 170 436  
(USD 2 481 000)
Tiedot ajalta: 30. huhtikuuta 2022

Menettely 1. Liitoskohtalausunnon 
hankkiminen 
Viranomainen: Turun Vesihuolto
Aika: 7 päivää 
Kustannukset: Ei kustannuksia (sisältyy 
liittymismaksuun)

Menettely 2*. Rakennuslupakarttojen 
hankkiminen ja todistus tontin 
omistajuudesta
Viranomainen: Turun 
kaupunkiympäristötoimiala
Aika: 3 päivää 
Kustannukset: EUR 114 [EUR 100 (kartat) +  
EUR 14 (todistus omistajuudesta)]

Menettely 3*. Kaupparekisteriotteen 
saaminen
Viranomainen: Patentti- ja rekisterihallitus
Aika: Alle päivä (verkossa suoritettuna)
Kustannukset: EUR 2,60

Menettely 4. Rakennusluvan 
hankkiminen 
Viranomainen: Turun rakennusvalvonta
Aika: 180 päivää 
Kustannukset: EUR 8 394 [EUR 6,10 per 
neliömetri + EUR 460 per rakennus]

Menettely 5. Aloituskokouksen 
järjestäminen
Viranomainen: Turun rakennusvalvonta
Aika: 14 päivää 
Kustannukset: Ei kustannuksia (sisältyy 
rakennuslupamaksuun)

Menettely 6. Rakennustyön 
ennakkoilmoitus
Viranomainen: Aluehallintovirasto 
Aika: Alle päivä (verkossa suoritettuna)
Kustannukset: Ei kustannuksia 

Menettely 7. Perustustöiden 
katselmuksen suorittaminen
Viranomainen: Turun rakennusvalvonta
Aika: 1 päivä 
Kustannukset: Ei kustannuksia (sisältyy 
rakennuslupamaksuun)

Menettely 8. Sijaintikatselmuksen 
suorittaminen 
Viranomainen: Turun 
kaupunkiympäristötoimiala ja Turun 
rakennusvalvonta

*Samanaikainen edellisen menettelyn kanssa.
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Aika: 1 päivä 
Kustannukset: Ei kustannuksia (sisältyy 
rakennuslupamaksuun)

Menettely 9. Rakennekatselmuksen 
suorittaminen
Viranomainen: Turun rakennusvalvonta
Aika: 1 päivä 
Kustannukset: Ei kustannuksia (sisältyy 
rakennuslupamaksuun)

Menettely 10. Ilmanvaihdon 
katselmuksen suorittaminen
Viranomainen: Turun rakennusvalvonta
Aika: 1 päivä 
Kustannukset: Ei kustannuksia (sisältyy 
rakennuslupamaksuun)

Menettely 11. Viemärin ja vesijohdon 
katselmuksen suorittaminen
Viranomainen: Turun rakennusvalvonta
Aika: 1 päivä 
Kustannukset: Ei kustannuksia (sisältyy 
rakennuslupamaksuun)

Menettely 12. Tietojen ilmoittaminen 
Verohallinnolle
Viranomainen: Verohallinto
Aika: Alle päivä (verkossa suoritettuna)
Kustannukset: Ei kustannuksia 

Menettely 13. Vesi- ja viemäriliitännän 
tilaaminen ja saaminen
Viranomainen: Turun Vesihuolto
Aika: 5 päivää 
Kustannukset: EUR 9 953 (liittymismaksu)

Menettely 14. Palotarkastuksen 
suorittaminen
Viranomainen: Varsinais-Suomen 
pelastuslaitos
Aika: 1 päivä 
Kustannukset: EUR 111 (palotarkastuksen 
perusmaksu 111 euroa, joka sisältää 2 tuntia 
työtä)

Menettely 15. Loppukatselmuksen 
suorittaminen
Viranomainen: Turun rakennusvalvonta
Aika: 1 päivä 
Kustannukset: Ei kustannuksia (sisältyy 
rakennuslupamaksuun)

Vaasa

Varaston arvioitu arvo: EUR 2 170 436  
(USD 2 481 000)
Tiedot ajalta: 30. huhtikuuta 2022

Menettely 1. Ennakkoneuvottelun 
järjestäminen
Viranomainen: Vaasan rakennusvalvonta
Aika: 14 päivää 
Kustannukset: Ei kustannuksia (sisältyy 
rakennuslupamaksuun)

Menettely 2*. Liitoskohtalausunnon 
hankkiminen 
Viranomainen: Vaasan Vesi
Aika: 7 päivää 
Kustannukset: Ei kustannuksia (sisältyy 
liittymismaksuun)

Menettely 3*. Rakennuslupakarttojen 
hankkiminen ja todistus tontin 
omistajuudesta
Viranomainen: Vaasan kiinteistö- ja 
mittauspalvelut 
Aika: Alle päivä (verkossa suoritettuna)
Kustannukset: EUR 81 [EUR 67 (kartat) +  
EUR 14 (todistus omistajuudesta)]

Menettely 4*. Kaupparekisteriotteen 
saaminen
Viranomainen: Patentti- ja rekisterihallitus
Aika: Alle päivä (verkossa suoritettuna)
Kustannukset: EUR 2,60

Menettely 5. Rakennusluvan 
hankkiminen 
Viranomainen: Vaasan rakennusvalvonta
Aika: 32 päivää 
Kustannukset: EUR 6 253 [EUR 4,50 per 
neliömetri + EUR 400 per rakennus]

Menettely 6. Aloituskokouksen 
järjestäminen
Viranomainen: Vaasan rakennusvalvonta
Aika: 6 päivää 
Kustannukset: Ei kustannuksia (sisältyy 
rakennuslupamaksuun)

Menettely 7. Rakennustyön 
ennakkoilmoitus
Viranomainen: Aluehallintovirasto 
Aika: Alle päivä (verkossa suoritettuna)
Kustannukset: Ei kustannuksia 

Menettely 8. Sijaintikatselmuksen 
suorittaminen 
Viranomainen: Vaasan kiinteistö- ja 
mittauspalvelut
Aika: 1 päivä 
Kustannukset: EUR 915 (rakennus, yli 600m2)

Menettely 9. Rakennekatselmuksen 
suorittaminen
Viranomainen: Vaasan rakennusvalvonta
Aika: 1 päivä 
Kustannukset: Ei kustannuksia (sisältyy 
rakennuslupamaksuun)

Menettely 10. Ilmanvaihdon 
katselmuksen suorittaminen
Viranomainen: Vaasan rakennusvalvonta
Aika: 1 päivä 
Kustannukset: Ei kustannuksia (sisältyy 
rakennuslupamaksuun)

Menettely 11. Viemärin ja vesijohdon 
katselmuksen suorittaminen
Viranomainen: Vaasan rakennusvalvonta ja 
Vaasan Vesi
Aika: 1 päivä 
Kustannukset: Ei kustannuksia (sisältyy 
rakennuslupamaksuun)

Menettely 12. Tietojen ilmoittaminen 
Verohallinnolle
Viranomainen: Verohallinto
Aika: Alle päivä (verkossa suoritettuna)
Kustannukset: Ei kustannuksia 

Menettely 13. Vesi- ja viemäriliitännän 
tilaaminen ja saaminen
Viranomainen: Vaasan Vesi
Aika: 4 päivää 
Kustannukset: EUR 3 750 (liittymismaksu)

Menettely 14. Palotarkastuksen 
suorittaminen 
Viranomainen: Pohjanmaan pelastuslaitos
Aika: 1 päivä 
Kustannukset: EUR 100 (sisältää kaksi tuntia 
työtä)

Menettely 15. Loppukatselmuksen 
suorittaminen
Viranomainen: Vaasan rakennusvalvonta
Aika: 1 päivä 
Kustannukset: Ei kustannuksia (sisältyy 
rakennuslupamaksuun)

*Samanaikainen edellisen menettelyn kanssa.
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RAKENNUSLUVAT SUOMESSA – RAKENTAMISEN LAADUNVALVONTAINDEKSI

Kaikki kaupungit

Vastaus Pisteet

Rakentamisen laadunvalvontaindeksi (0–15) 11

Rakennusmääräysten laatuindeksi (0–2) 2

Kuinka helposti rakennuslait ja -määräykset ovat saatavilla? (0–1) Saatavilla verkossa; Maksutta. 1

Mitkä rakennuslupaa koskevista vaatimuksista ovat selkeästi määriteltyjä rakennusmääräyksissä tai 
jollakin yleisesti saatavilla olevalla verkkosivustolla, esitteessä tai lehtisessä? (0–1)

Luettelo vaadittavista asiakirjoista; 
Rakennusluvasta perittävät maksut;  
Kaikki tarvittavat ennakkohyväksynnät.

1

Laadunvalvontaindeksi ennen rakentamista (0–1) 1

Minkä kolmannen tahon (tahojen) on lain mukaan tarkistettava, että rakennussuunnitelmat ovat 
voimassa olevien rakennusmääräysten mukaisia? (0–1)

Arkkitehti tai insinööri, jolla ammattipätevyys. 1

Laadunvalvontaindeksi rakentamisen aikana (0–3) 2

Millaisia teknisiä tarkastuksia/katselmuksia on lain mukaan tehtävä rakentamisen aikana? (0–2) Tietyissä vaiheissa tehtävät katselmukset. 1

Jos rakentamisen aikaiset tarkastukset/katselmukset ovat lakisääteisiä, toteutetaanko niitä 
käytännössä? (0–1)

Pakolliset katselmukset toteutetaan aina 
käytännössä.

1

Laadunvalvontaindeksi rakentamisen jälkeen (0–3) 3

Tehdäänkö lain edellyttämä loppukatselmus sen varmistamiseksi, että rakennus on hyväksyttyjen 
suunnitelmien ja määräysten mukainen? (0–2)

Kyllä, loppukatselmuksen tekee valtion 
viranomainen.

2

Toteutuuko lain edellyttämä loppukatselmus käytännössä? (0–1) Loppukatselmus tehdään aina käytännössä. 1

Vastuu- ja vakuutusjärjestelmäindeksi (0–2) 1

Mikä seuraavista tahoista on lain mukaan ensisijaisesti vastuussa, jos havaitaan virhe sen jälkeen, 
kun valmis rakennus on luovutettu omistajalle ja se on jo käytössä (piilevän virheen vastuu tai 
kymmenvuotisvastuu)? (0–1)

Laki ei määrittele. 0

Minkä seuraavista osapuolista on lain mukaan otettava vakuutus, joka kattaa sellaisten virheiden 
korjauskulut, jotka havaitaan sen jälkeen, kun valmis rakennus on luovutettu omistajalle ja on 
käytössä (piilevien virheiden vastuuvakuutus tai kymmenvuotisvastuu)? (0–1)

Laki ei edellytä sitä, mutta vakuutus hankitaan 
yleisesti.

1

Ammattipätevyysindeksi (0–4) 2

Mitkä ovat pätevyysvaatimukset ammattilaiselle, jolla on oikeus tarkastaa, että arkkitehtoniset 
ja rakenteelliset rakennussuunnitelmat ovat voimassa olevien rakennusmääräysten mukaisia? (0–2)

Vähimmäiskokemusvuosien määrä; 
Korkeakoulututkinto arkkitehtuurin tai 
tekniikan alalta.

1

Mitkä ovat kelpoisuusvaatimukset, jotka vaaditaan ammattihenkilön hyväksymiseksi suorittamaan 
rakentamisen teknistä valvontaa/tarkastuksia? (0–2)

Vähimmäiskokemusvuosien määrä;
Korkeakoulututkinto insinööritieteistä, 
rakennusalalta tai rakennusjohtamisesta.

1

Lähde: Tätä julkaisua varten kerätyt tiedot. 
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57KAUPUNKIKATSAUKSET JA INDIKAATTOREIDEN TIEDOT

SÄHKÖLIITTYMÄT JA SÄHKÖNSAANTI SUOMESSA – TOIMITUSVARMUUS JA TARIFFIEN AVOIMUUS -INDEKSI

Sähkönjakelun luotettavuus ja tariffien läpinäkyvyys -indeksi (0–8) 8 (kaikki kaupungit)

Sähkönjakelun keskeytysten kesto ja lukumäärä asiakasta kohden vuoden aikana (0–3) 3 (kaikki kaupungit)

Sähkönjakelun keskeytysten kesto -indeksi (SAIDI) 0,14 (Helsinki)
0,10 (Maarianhamina)
0,14 (Oulu)
0,16 (Tampere)
0,20 (Turku)
0,22 (Vaasa)

Sähkönjakelun keskeytysten lukumäärä -indeksi (SAIFI) 0,07 (Helsinki)
0,50 (Maarianhamina)
0,73 (Oulu)
0,70 (Tampere)
0,46 (Turku)
0,60 (Vaasa)

Työkalut sähkönjakelun keskeytysten seurantaan (0–1) 1 (kaikki kaupungit)

Käyttääkö sähköverkkoyhtiö automatisoituja työkaluja sähkönjakelun keskeytysten seurantaan? Kyllä (kaikki kaupungit)

Työkalut sähkönjakelun palauttamiseksi (0–1) 1 (kaikki kaupungit)

Käyttääkö sähköverkkoyhtiö automatisoituja työkaluja sähkönjakelun palauttamiseksi? Kyllä (kaikki kaupungit)

Viranomaisvalvonta (0–1) 1 (kaikki kaupungit)

Seuraako sähköverkkoyhtiöstä erillinen valvontaviranomainen sähköverkkoyhtiön toimitusvarmuutta? Kyllä (kaikki kaupungit)

Taloudelliset mekanismit sähkönjakelun keskeytysten rajoittamiseksi (0–1) 1 (kaikki kaupungit)

Kompensoiko sähköverkkoyhtiö asiakkaitaan, tai voidaanko sille määrätä sakko (tai molemmat), jos 
sähkönjakelun keskeytykset ylittävät tietyn rajan?

Kyllä (kaikki kaupungit)

Tariffeista ja tariffien muutoksista tiedottaminen (0–1) 1 (kaikki kaupungit)

Ovatko tariffit julkisesti saatavilla verkossa? Kyllä (kaikki kaupungit)

Ilmoitetaanko asiakkaille etukäteen tariffien muutoksista? Kyllä (kaikki kaupungit)

Lähde: Tätä julkaisua varten kerätyt tiedot. 
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KIINTEISTÖNKAUPPA SUOMESSA – MAANKÄYTÖN HALLINNOINNIN LAATUINDEKSI   (jatkuu)

Vastaus Pisteet

Maankäytön hallinnoinnin laatuindeksi (0–30)
29 (Tampere, Oulu)
28 (Helsinki, Turku, 

Vaasa, Maarianhamina)

Infrastruktuurin luotettavuuden indeksi (0–8) 8 (kaikki kaupungit)

Missä muodossa lainhuuto- ja kiinnitysrekisterissä säilytetään tietoja maanomistuksesta — 
paperisena asiakirjana vai tietokoneella (skannattuna vai täysin digitaalisessa muodossa)? (0–2)

Tietokoneella/Täysin 
digitaalisessa muodossa

2

Onko olemassa kattavaa ja täysin toimivaa sähköistä tietokantaa rasitusten (panttioikeudet, 
kiinnitykset, vallintarajoitukset jne.) tarkistamista varten? (0–1)

Kyllä 1

Missä muodossa tietoja yksityisten tonttien lailliset rajat osoittavista kiinteistörekisterisuunnitelmista 
säilytetään kiinteistörekisteriviranomaisessa — paperisena asiakirjana vai tietokoneella (skannattuna 
vai täysin digitaalisessa muodossa)? (0–2)

Tietokoneella/Täysin 
digitaalisessa muodossa

2

Onko olemassa sähköistä tietokantaa rajojen kirjaamista, suunnitelmien tarkistamista ja 
kiinteistörekisteritietojen toimittamista varten (paikkatietojärjestelmä)? (0–1)

Kyllä 1

Säilytetäänkö kirjaamisviranomaisen ja kiinteistörekisteriviranomaisen tallentamia tietoja 
yhdessä tietokannassa, erillisissä mutta toisiinsa yhteydessä olevissa tietokannoissa vai erillisissä 
tietokannoissa? (0–1)

Yhdessä tietokannassa 1

Käyttävätkö kirjaamisviranomainen ja kiinteistörekisteriviranomainen kiinteistöistä samoja 
tunnistenumeroita? (0–1)

Kyllä 1

Tietojen avoimuutta koskeva indeksi (0–6) 5 (kaikki kaupungit)

Ovatko kirjaamisviranomaisen tallentamat tiedot maanomistuksesta julkisesti kaikkien saatavilla? (0–1) Kuka tahansa, joka maksaa 
virallisen maksun

1

Onko luettelo asiakirjoista, jotka tarvitaan minkä tahansa kiinteistönluovutuksen toteuttamiseksi, 
asetettu julkisesti saataville – ja jos on, miten? (0–0,5)

Kyllä, verkossa 0,5

Onko kirjaamisviranomaisen kiinteistönkauppoihin soveltama maksutaulukko asetettu julkisesti 
saataville – ja jos on, miten? (0–0,5)

Kyllä, verkossa 0,5

Onko kirjaamisviranomainen määrittänyt virallisesti aikataulun, jonka kuluessa oikeudellisesti sitova 
asiakirja, joka osoittaa kiinteistön omistusoikeuden, on toimitettava – ja jos on, kuinka se julkistaa 
palvelustandardinsa? (0–0,5)

Ei 0

Onko olemassa erityistä ja riippumatonta mekanismia, jonka avulla on mahdollista tehdä valituksia 
kirjaamisviranomaisessa ilmenevistä ongelmista? (0–1)

Kyllä 1

Onko olemassa virallisia tilastoja, joissa seurataan kiinteän omaisuuden luovutusten määrää? (0–0,5) Kyllä, verkossa 0,5

Ovatko kiinteistörekisterisuunnitelmat julkisesti saatavilla? (0–0,5) Kuka tahansa, joka maksaa 
virallisen maksun

0,5

Onko kiinteistörekisterisuunnitelmien käyttämiseen sovellettava maksutaulukko saatavilla helposti ja 
julkisesti – ja jos on, miten? (0–0,5)

Kyllä, verkossa 0,5

Määritteleekö kiinteistörekisteriviranomainen päivitetyn kiinteistörekisterisuunnitelman toimittamisen 
aikataulun – ja jos niin on, kuinka se julkistaa palvelustandardinsa? (0–0,5)

Ei 0

Onko olemassa erityistä ja riippumatonta mekanismia, jonka avulla on mahdollista tehdä valituksia 
kiinteistörekisteriviranomaisessa ilmenevistä ongelmista? (0–0,5)

Kyllä 0,5

Maantieteellisen kattavuuden indeksi (0–8) 8 (kaikki kaupungit)

Onko jokainen yksityisessä omistuksessa oleva tontti Suomessa virallisesti rekisteröity kiinteistöjen 
kirjaamisrekisteriin? (0–2)

Kyllä 2

Onko jokainen yksityisessä omistuksessa oleva tontti tarkasteltavassa kaupungissa virallisesti 
rekisteröity kiinteistöjen kirjaamisrekisteriin? (0–2)

Kyllä 2

Onko jokainen yksityisessä omistuksessa oleva tontti Suomessa kartoitettu? (0–2) Kyllä 2

Onko jokainen yksityisessä omistuksessa oleva tontti tarkasteltavassa kaupungissa kartoitettu? (0–2) Kyllä 2

Maakiistojen ratkaisemista koskeva indeksi (0–8)
8 (Tampere, Oulu)
7 (Helsinki, Turku,  

Vaasa, Maarianhamina)

Edellytetäänkö lainsäädännössä, että kaikki kiinteistönluovutukset rekisteröidään lainhuuto- ja 
kiinnitysrekisteriin, jotta ne olisivat kolmansien osapuolten moitittavissa? (0–1,5)

Kyllä 1,5 (kaikki kaupungit)

Onko kiinteää omaisuutta koskevien saantojen rekisteröintijärjestelmä valtiollisen tai yksityisen takuun 
alainen? (0–0,5)

Kyllä 0,5 (kaikki kaupungit)
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KIINTEISTÖNKAUPPA SUOMESSA – MAANKÄYTÖN HALLINNOINNIN LAATUINDEKSI   (jatkuu)

Vastaus Pisteet

Onko olemassa erityistä tuomioistuimen ulkopuolista korvausmekanismia, jolla kompensoidaan tappiot, 
joita on aiheutunut vilpittömässä mielellä olleille osapuolille, jotka ovat tehneet kiinteistönkaupan 
lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin merkittyjen virheellisten tietojen perusteella? (0–0,5)

Kyllä 0,5 (kaikki kaupungit)

Edellyttääkö oikeusjärjestys kiinteistönkauppaan tarvittavien asiakirjojen laillisuuden valvontaa (esim. 
sopimusten lainmukaisuuden tarkistaminen)? (0–0,5)

Kyllä 0,5 (kaikki kaupungit)

Edellyttääkö oikeusjärjestys kiinteistönkaupan osapuolten henkilöllisyyden tarkistamista? (0–0,5) Kyllä 0,5 (kaikki kaupungit)

Onko olemassa kansallista tietokantaa valtion myöntämien henkilöllisyystodistusten oikeellisuuden 
tarkistamista varten? (0–1)

Kyllä 1 (kaikki kaupungit)

Kuinka kauan vie keskimäärin saada alioikeudelta ratkaisu maakiistaan (ilman muutoksenhakua)? (0–3) Alle 1 vuosi (Tampere, Oulu)
Yhdestä kahteen vuotta 
(Helsinki, Turku, Vaasa, 

Maarianhamina)

3 (Tampere, Oulu)
2 (Helsinki, Turku,  

Vaasa, Maarianhamina)

Onko olemassa julkisesti saatavilla olevia tilastoja maakiistojen lukumäärästä alioikeuksissa? (0–0,5) Kyllä 0,5 (kaikki kaupungit)

Oikeuksiin pääsyn tasa-arvoisuutta koskeva indeksi (-2–0) 0 (kaikki kaupungit)

Onko naimattomilla miehillä ja naimattomilla naisilla yhdenvertaiset oikeudet maanomistukseen? Kyllä 0

Onko naimisissa olevilla miehillä ja naimisissa olevilla naisilla yhdenvertaiset oikeudet 
maanomistukseen?

Kyllä 0

Lähde: Tätä julkaisua varten kerätyt tiedot.
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KAUPALLINEN RIITA-ASIA SUOMESSA – OIKEUSPROSESSIEN AIKA, KUSTANNUKSET JA LAATU, KAUPUNGEITTAIN

Aika (päivinä) Kustannukset (% vaateen arvosta) Oikeusprosessien laatuindeksi (0–18)
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Helsinki 14 420 106 540 17,0 3,5 0,3 20,8 1,5 3,0 2,5 2,5 9,5

Maarianhamina 14 450 106 570 12,5 2,5 0,3 15,3 1,5 3,0 2,5 2,5 9,5

Oulu 14 300 106 420 12,5 2,5 0,3 15,3 1,5 3,0 2,5 2,5 9,5

Tampere 14 330 106 450 12,5 2,5 0,3 15,3 1,5 3,0 2,5 2,5 9,5

Turku 14 365 106 485 12,5 2,5 0,3 15,3 1,5 3,0 2,5 2,5 9,5

Vaasa 14 365 106 485 12,5 2,5 0,3 15,3 1,5 3,0 2,5 2,5 9,5

Lähde: Tätä julkaisua varten kerätyt tiedot.
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KAUPALLINEN RIITA-ASIA SUOMESSA – OIKEUSPROSESSIEN LAATUINDEKSI

Vastaus Pisteet

Oikeusprosessien laatuindeksi´ (0–18) 9,5 (kaikki 
kaupungit)

Tuomioistuimen rakenne ja menettelyt (-1–5) 1,5

1. Onko olemassa tuomioistuin, jaosto tai oikeuden osasto, jossa käsitellään yksinomaan kauppaoikeudellisia asioita? (0–1,5) Ei 0

2. Vähäisiä vaateita käsittelevä tuomioistuin (0–1,5) 0
2.a. Onko olemassa vähäisiä vaateita käsittelevää tuomioistuinta/jaostoa ja/tai nopeutettua menettelyä vähäisiä vaateita varten? Ei
2.b. Jos on, onko itsensä edustaminen sallittua? n/a

3. Ovatko turvaamistoimet käytössä? (0–1) Kyllä 1

4. Myönnetäänkö uudet oikeustapaukset toimivaltaisen tuomioistuimen tuomareille sattumanvaraisesti? (0–1) Kyllä, mutta 
manuaalisesti

0,5

5. Onko naisen todistuksella sama todistusarvo oikeudessa kuin miehen? (-1–0) Kyllä 0

Tapausten hallinta (0–6) 3

1. Aikastandardit (0–1) 0
1.a. Onko Suomessa lakeja, joissa asetetaan yleiset aikavaatimukset siviilioikeudenkäynnin keskeisille tapahtumille? Ei
1.b. Jos on, onko aikarajoja asetettu vähintään kolmelle oikeustapahtumalle? n/a
1.c. Jos on, noudatetaanko näitä aikarajoja yli 50 prosentissa tapauksista? n/a

2. Lykkäykset (0–1) 0
2.a. Säädetäänkö laissa myös myönnettävien lykkäysten tai keskeytysten enimmäismäärää? Ei
2.b. Rajoittuvatko lykkäykset odottamattomiin ja poikkeuksellisiin olosuhteisiin? Kyllä
2.c. Jos lykkäyksiä koskevia sääntöjä on olemassa, noudatetaanko niitä yli 50 prosentissa tapauksista? Ei

3. Voidaanko toimivaltaisesta tuomioistuimesta laatia kaksi seuraavista neljästä raportista: (i) määräaikaraportti;  
(ii) selvitysprosenttiraportti; (iii) vireillä olevien tapausten ikä; ja (iv) yksittäisen tapauksen edistymisraportti? (0–1)

Kyllä 1

4. Kuuluuko oikeudenkäyntiä edeltävä kokous toimivaltaisessa tuomioistuimessa käytettäviin asian käsittelymenetelmiin? (0–1) Kyllä 1

5. Onko toimivaltaisessa tuomioistuimessa sähköisiä tapausten käsittelytyökaluja tuomareiden käytössä? (0–1) Kyllä 1

6. Onko toimivaltaisessa tuomioistuimessa sähköisiä tapausten käsittelytyökaluja asianajajien käytössä? (0–1) Ei 0

Tuomistuimen automatisointi (0–4) 2,5

1. Voiko ensimmäisen valituksen tehdä sähköisesti toimivaltaisen tuomioistuimen oman järjestelmän kautta? (0–1) Ei 0

2. Voidaanko alkuperäinen kanne, joka on jätetty toimivaltaiseen tuomioistuimeen, antaa tiedoksi vastaajalle sähköisesti? (0–1) Kyllä 1

3. Voidaanko oikeudenkäyntimaksut maksaa sähköisesti toimivaltaisessa tuomioistuimessa? (0–1) Kyllä 1

4. Tuomioiden julkaiseminen (0–1) 0,5
4.a. Julkaistaanko kaupallisissa asioissa annetut tuomiot kaikilla tasoilla yleisön saataville virallisissa lehdissä, 

sanomalehdissä tai Internetissä/oikeuden verkkosivustolla?
Ei

4.b. Julkaistaanko kaupallisissa asioissa muutoksenhakutuomioistuimessa ja korkeimmassa oikeudessa annetut tuomiot 
yleisön saataville virallisissa lehdissä, sanomalehdissä tai Internetissä/oikeuden verkkosivustolla? 

Kyllä

Vaihtoehtoinen riidanratkaisu (0–3) 2,5

1. Välimiesmenettely (0–1,5) 1,5
1.a. Sovelletaanko Suomessa kotimaiseen kaupalliseen välimiesmenettelyyn konsolidoitua lakia tai sovellettavan 

siviiliprosessilain konsolidoitua lukua tai pykälää, joka kattaa olennaisilta osin kaikki sen osa-alueet? 
Kyllä

1.b. Onko olemassa sellaisia kaupallisia riitoja – lukuun ottamatta niitä, jotka liittyvät yleiseen järjestykseen tai 
oikeusjärjestykseen – joita ei voida sovitella Suomessa?

Ei

1.c. Panevatko tuomioistuimet yleensä täytäntöön voimassa olevat välimieslausekkeet tai -sopimukset? Kyllä

2. Vapaaehtoinen sovittelu/sovittelumenettely (0–1,5) 1
2.a. Onko vapaaehtoista sovittelua/sovittelumenettelyä mahdollista toteuttaa? Kyllä
2.b. Säädelläänkö Suomessa sovittelua/sovittelumenettelyä konsolidoidulla lailla tai sovellettavan siviiliprosessilain 

konsolidoidulla luvulla/jaksolla, joka kattaa olennaisilta osin kaikki sovitteluun/sovittelumenettelyyn liittyvät osa-alueet?
Kyllä

2.c. Onko laissa säädetty taloudellisia kannustimia, joiden avulla osapuolet voivat yrittää sovittelua (esim. 
oikeudenkäyntimaksujen palautus, tuloverohyvitys jne.)?

Ei

Lähde: Tätä julkaisua varten kerätyt tiedot. 
n/a - ei sovellettavissa
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Alueellisen investointiympäristön arviointi 
2022: Tanska, Suomi ja Ruotsi -raportin tuot-
ti Trimor Micin, Tommaso Roomsin ja Ana 
Santillanan johtama tiimi. Tiimiin kuuluivat 
Tobias Akerlund, Leo Henricus Bouma, 
Edgar Chavez, Laura Diniz, Lilla Marta 
Fordos, Marko Grujicic, Christina Hansen, 
Ulla-Stina Henttonen, Elsa Huhtala, Tanja 
Larsen, Marie Lendelova, Erik Lidman, 
Ilias Liimatta, Mira Luoma, Maria Camila 
Roberts, Erick Tjong ja Marilina Vieira. 
Raportti laadittiin Madalina Papahagin 
johdolla. 

Tiimi on kiitollinen Maailmanpankkiryhmän 
kollegoiden arvokkaista vertaisarviointi-
kommenteista. Santiago Croci, Hulya Ulku 
ja Alessio Zanelli tarkistivat koko tekstin. 

Norman Loayza, Gallina Vincelette, Jakob 
Kopperud, Steven Jouy, Reena Badiani-
Magnusson, Julie Biau, Iona Lee ja Hassan 
Hirsi antoivat ohjausta ja johtajuutta. 
Giovanni Bo, Antonio Borges, Corina 
Grigore, Maksym Iavorskyi, Irina Koval, 
Monique Pelloux, Patrizia Poggi, Serge 
Randriamiharisoa, Goran Tinjic ja Julien 
Vilquin antoivat arvokasta apua ja panosta 
hankkeen eri vaiheissa. Verkkosivuston 
(http://www.doingbusiness.org/EU5) 
kehittivät Manasi Amalraj, Varun V. 
Doiphode, Anna Maria Kojzar, Akash 
Pradhan, Balasubramanian Ramakrishnan 
ja Shrikant Bhaskar Shinde. Raportin editoi 
Janelle Conaway ja ulkoasun on tehnyt 
Luis Liceaga.

Tutkimuksen rahoitti Euroopan komission 
alue- ja kaupunkipolitiikan pääosasto. Se 
toteutettiin Tanskan elinkeinohallituksen, 
Suomen työ- ja elinkeinoministeriön ja 
Ruotsin tilastoviraston suojeluksessa.

Hanketiimi kiittää erityisesti seuraavia 
viranomaisia ja järjestöjä tiedoista ja 
avusta, joita he ovat antaneet hankkeen 
aikana: i) Tanskan tuomioistuinhallinto, 
Tanskan energiavirasto, Tanskan asunto- ja 

kaavoitusviranomainen, Tanskan vero-
viranomainen, Green Power Denmark, 
maarekisterituomioistuin, oikeusministeriö 
sekä Tanskan elinkeinoviranomaisen pai-
kallistoimistot, paikalliset yleishyödylliset 
palvelut, käräjäoikeudet ja kunnat kaikkialla 
Tanskassa; ii) oikeusministeriö, Ulosotto-
laitos, Energiavirasto, ympäristöministeriö, 
Verohallinto, Ahvenanmaan maakunnan 
hallitus, Patentti- ja rekisterihallitus, Maan-
mittauslaitos sekä paikalliset yleishyödyl-
liset laitokset, käräjäoikeudet ja kunnat eri 
puolilla Suomea ja iii) Kartta-, kiinteistö- ja 
maarekisteriviranomainen, oikeusminis-
teriö, Kansallinen asunto-, rakennus- ja 
suunnittelulautakunta, Ruotsin oikeuslai-
tos, Sähköturvallisuuslautakunta, Ruotsin 
yritysrekisteriviranomainen, Ruotsin Ener-
giamarkkinavirasto, Ruotsin Verovirasto, 
Svenska Kraftnät sekä käräjäoikeudet, 
paikalliset yleishyödylliset palvelut ja kun-
nat Ruotsissa. 

Tiedonkeruu toteutettiin yhteistyössä seu-
raavien tahojen kanssa: i) Bruun & Hjejle 
(Morten Stadilin johtama tiimi), Tanskan 
arkkitehtiyritysten liitto, Tanskan konsulttiin-
sinöörien liitto, FRI (Henrik Garverin ja Inge 
Ebbensgaardin johtama tiimi) ja Ramboll 
Tanskassa; ii) Arkkitehtitoimistojen liitto, 
ATL (Kalle Euron johtama tiimi), Borenius 
Asianajotoimisto Oy (Tero Kovasen johta-
ma tiimi), DKCO Asianajotoimisto Oy (Niko 
Johanssonin johtama tiimi),  Forecon Oy 
(Tuomas Laitisen johtama tiimi, johon kuu-
luvat Markku Riihimäki, Timo Koskinen, 
Janne Puustelli ja Pekka Pajakkala) sekä 
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry (Toivo 
Lötjösen johtama tiimi) Suomessa; ja iii) 
Byggfakta (Madelene Westlingin johtama 
tiimi, jossa Peter Åhs), Prognoscentret 
(Johan Gripin johtama tiimi, jossa Anna 
Brinkhagen) ja Vinge (Silvia Dahlbergin 
johtama tiimi, jossa Stina Karinsdotter) 
Ruotsissa.

Yli 500 lakimiestä, insinööriä, säh-
köasentajaa, arkkitehtia, rakennusalan 

asiantuntijaa, yleishyödyllisten laitosten 
edustajaa, virkamiestä, tuomaria ja lain-
valvontaviranomaista osallistui Alueellisen 
investointympäristön arvioint 2022: Tanska, 
Suomi ja Ruotsi -hankkeeseen. Työryhmä 
haluaa ilmaista erityiskiitoksensa hank-
keeseen osallistuneille kansallisille ja 
paikallisille viranomaisille ja oikeuslaitok-
sen jäsenille, jotka antoivat arvokkaita 
kommentteja neuvottelujen ja tietojen 
tarkistuksen aikana. Seuraavilla sivuilla on 
lueteltu niiden henkilöiden nimet, antoivat 
luvan nimensä tai organisaationsa nimen 
julkaisemiseen. 

Kiitokset

http://www.doingbusiness.org/EU5
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YKSITYISEN 
SEKTORIN 
OSALLISTUJAT

SUOMI 

HELSINKI
Anders Forss 
AsiAnAjotoimisto CAstrén 
& snellmAn oy

Ilari Lamminmäki 
AsiAnAjotoimisto CAstrén 
& snellmAn oy

Marko Hentunen 
AsiAnAjotoimisto CAstrén 
& snellmAn oy

Touko Hakahuhta 
AsiAnAjotoimisto CAstrén 
& snellmAn oy

Thomas Kolster
AsiAnAjotoimisto Krogerus oy

Valle-Veikko Eronen 
AsiAnAjotoimisto Krogerus oy

Asta Siponen
AsiAnAjotoimisto ProCoPé 
& Hornborg oy

Emil Vartiainen 
AsiAnAjotoimisto ProCoPé 
& Hornborg oy

Iida Kangaspeska
AsiAnAjotoimisto ProCoPé 
& Hornborg oy

Ismo Hentula 
AsiAnAjotoimisto ProCoPé 
& Hornborg oy

Pia Tanskanen
AsiAnAjotoimisto ProCoPé 
& Hornborg oy

Sonja Heinonen
AsiAnAjotoimisto ProCoPé 
& Hornborg oy

Saara Paronen
borenius AsiAnAjotoimisto oy

Tero Kovanen 
borenius AsiAnAjotoimisto oy

Oskar Toivonen 
byro legAl oy

Niko Johannson
DKCo AsiAnAjotoimisto oy

Jonas Valtonen
esPoon säHKömieHet oy

Tuomas Silvennoinen
Pes-ArKKiteHDit oy

Tarik Ahsanullah
suomen VuoKrAnAntAjAt ry

Hannu Lokka
tAKuusäHKö oy

A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy

Caverion Suomi Oy

Rakennusteollisuus RT ry

MAARIANHAMINA
Lena Laitinen
ADVoKAtbyrå lenA lAitinen

Jan-Erik Rask
AHVenAnmAAn KesKusKAuPPAKAmAri 

Stefan Jakobsson
AnDelsbAnKen för ålAnD

Jorunn Skogberg 
DKCo AsiAnAjotoimisto oy

Robert Gustafsson
mäKlArHuset ålAnD Ab

Markus Hamro-Drotz
mHD AsiAnAjotoimisto oy

JFS El & Energi Ab

Ålands Juristkonsult Ab

OULU
Eero Hyytinen
AsiAnAjotoimisto botniA oy 

Antti-Pekka Keränen 
AsiAnAjotoimisto norrA oy

Kirsi Karvonen
eVersHeDs AsiAnAjotoimisto oy 

Reima Raappana
lexiA AsiAnAjotoimisto oy

Virve Väisänen
luo ArKKiteHDit oy

Jarmo Merkkiniemi
oulun säHKö oPtimA oy

Harri Määttä
oulun säHKöteK oy

Timo Lehtisaari
säHKöfuture oy

TAMPERE
Timo Raittinen
AVitor säHKö oy

Mika Allén
AsiAnAjotoimisto ACtAs oy

Jaakko Dunder
AsiAnAjotoimisto fACtA oy

Jari Gadd
borenius AsiAnAjotoimisto oy

Marko Lehtimäki
ensimetri ltD 

Kari Koskinen 
lexiA AsiAnAjotoimisto oy

Kari Sirén
säHKöteKniiKKA oy KAri sirén

TURKU
Matti Manner 
AsiAnAjotoimisto brAnDer 
& mAnner oy

Jarkko Ruohola
AsiAnAjotoimisto luKAnDer 
ruoHolA Hto oy

Vesa Heikki Thureson
AsiAnAjotoimisto tHureson oy 

Petri Virtanen
esm-säHKö oy

Teijo Nikkilä
lAiHo grouP oy

Janne Röytiö
lexiA AsiAnAjotoimisto oy

Jori Salama
rAKennus-sAlAmA oy

Markus Aaltonen
VArsinAis-suomen säHKöteCH oy

VAASA
Kirsi Hägglund
AsiAnAjotoimisto AAwA oy

Heidi Furu
DKCo AsiAnAjotoimisto oy

Nathalie Myrskog 
DKCo AsiAnAjotoimisto oy

Jani Heinonen
ieCon oy

Teresa Laine-Puhakainen
KwH-yHtymä oy

Risto Nissilä
oy PolyPlAn Ab

Rauno Alanen
rAmboll Cm oy

JULKISEN 
SEKTORIN 
OSALLISTUJAT

SUOMI

HELSINKI
Antti Raassina
Helen säHKöVerKKo oy

Elina Airaksinen
Helsingin KAuPunKi - AlueiDenKäyttö 
jA -VAlVontA -yKsiKKö

Janne Murtoniemi
mAAnmittAuslAitos

Kari Niemi
mAAnmittAuslAitos

Markku Markkula
mAAnmittAuslAitos

Eero Mantere
suomen PAtentti- jA 
reKisteriHAllitus

Jan-Erik Granholm
VeroHAllinto

Juha Ahokas 
VeroHAllinto

Nina Arboix-Llobel
VeroHAllinto

Tiia Seppälä 
VeroHAllinto

Pekka Virkamäki
ymPäristöministeriö

Energiavirasto

Ulosottolaitos 

MAARIANHAMINA
Adrian Jansson
AHVenAnmAAn mAAKunnAn 
HAllituKsen KAnsliA

Ellinore Lindberg  
AHVenAnmAAn mAAKunnAn 
HAllituKsen KAnsliA

Peter Lorentzon
AHVenAnmAAn mAAKunnAn HAllitus

Maarianhaminan kaupunki 
- Infrastruktuuri

Maarianhaminan kaupunki 
- Rakennusvalvonta 

Maarianhaminan vesihuolto

OULU
Jarmo Lauronen
businessoulu 

Anna Pasma
oulun energiA säHKöVerKKo oy

Mikko Kylli
oulun energiA säHKöVerKKo oy

Henna Luomaranta
oulun KäräjäoiKeus 

Pekka Seppälä
oulun KAuPunKi - rAKennusVAlVontA

Henna Tuuttila
oulun KAuPunKi - yHDysKuntA- jA 
ymPäristöPAlVelut 

TAMPERE
Leena Jaskanen
tAmPereen KAuPunKi 
- rAKennusVAlVontA

Tampereen Sähköverkko Oy

TURKU
Tom Palenius
turKu sCienCe PArK oy

Ari Nummelin
turun VesiHuolto oy

Irina Nordman
turun VesiHuolto oy

Tommi Rantanen
turun VesiHuolto oy

Martti Juntikka
VArsinAis-suomen KäräjäoiKeus

Varsinais-Suomen 
käräjäoikeus

VAASA
Ari Salo
VAAsAn säHKöVerKKo oy

Jarmo Leppinen
VAAsAn säHKöVerKKo oy

Juha Rintamäki
VAAsAn säHKöVerKKo oy

Linus Östman
VAAsAn KAuPunKi - PoHjAnmAAn 
PelAstuslAitos

Paula Frank
VAAsAn KAuPunKi - rAKennusVAlVontA

Pohjanmaan käräjäoikeus

Vaasan kaupunki - 
Kaupunkympäristön toimiala

Vaasan kaupunki 
- Kiinteistötoimi
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