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5.4 Sääntelytaakan vähentäminen ”Yksi yhdestä” -periaatetta soveltamalla                             
 
Käytettävissä olevan määrärahan yläraja: 100 000 € 
Aikajänne: 4/2017–12/2017 

Tietotarpeen tausta ja tarvekuvaus perusteluineen: 
 

”Yksi yhdestä” -periaatteen (One in One out) soveltaminen säädösvalmistelussa merkitsee yritysten 

sääntelytaakan jäädyttämistä. Sen mukaan lakiehdotuksen sisältämä sääntelytaakka, joka 

aiheuttaa yrityksille välittömiä kustannuksia, korvataan vastaavalla sääntelytaakkakustannusten 

vähentämisellä toisessa yhteydessä.  Hallitus on päättänyt kokeilla periaatteen soveltamista työ- ja 

elinkeinoministeriön sekä maa- ja metsätalousministeriön lainsäädäntötyössä vuonna 2017. 

 

Hallituksen tavoitteena on helpottaa yritystoimintaa ja maataloutta turhaa sääntelyä purkamalla, 

hallinnollista taakkaa keventämällä ja lupaprosesseja sujuvoittamalla. Biotalouden alalla 

tavoitteena on uusiutumista hidastavan hallinnollisen taakan tuntuva keventäminen. Lähtökohtana 

on, ettei hallituskaudella säädetä uusia kustannuksia aiheuttavia velvoitteita alkutuotannon 

toimijoille. Lisäksi purkamalla normeja ja keventämällä hallinnollista taakkaa maatalouden 

kannattavuutta parannetaan.  

 

Käytännön lainvalmistelutyön kannalta nämä linjaukset merkitsevät lakiehdotusten perustelujen 

tietosisällön kehittämistä. Hallituksen esitysten perusteluihin olisi liitettävä laadullisen selvityksen 

lisäksi kvantitatiivinen selvitys lakiehdotuksen vaikutuksista. Lisäksi perusteluissa olisi kuvattava 

valittujen ratkaisujen lisäksi toteuttamisvaihtoehdot ja niiden pääasialliset vaikutukset. 

Lainsäädännön arviointineuvosto, joka perustettiin vuonna 2016 varmistamaan lainsäädännön 

vaikutusarviointien laatua, on useissa lausunnoissaan kiinnittänyt huomiota tarpeeseen kuvata 

vaikutukset laskelmien avulla.  

 

”Yksi yhdestä” -periaatteen soveltamisessa otetaan huomion ainoastaan sääntelystä 

elinkeinoelämälle ja maataloudelle aiheutuvat välittömät taloudelliset vaikutukset. Kysymys voi olla 

yhtä lailla lakiesityksen aiheuttamista välittömistä kustannuslisäyksistä kuin välittömistä 

kustannussäästöistä. 

 

Työ- ja elinkeinoministeriö sekä maa- ja metsätalousministeriö valmistelevat alkuvuoden 2017 

aikana alustavan laskentamallin ”Yksi yhdestä” -periaatteen soveltamiseen. Ministeriöt hyödyntävät 

alustavan mallin luomisessa vastaavia ulkomaisia malleja sekä hallinnollisen takaan laskemiseen 

käytettyä standardikustannusmallia (standard cost model, SCM), jota on käytetty Suomessakin.     

 

Hankkeessa kerätään tietoa yritysten sääntelykustannusten arviointiin liittyen ja selvitetään julkisen 

sektorin tarpeita ja kokemuksia (mm. haastatteluin, kyselyin, työpajoilla ja yrityspaneelilla) ja 

testataan toimintamalliehdotusta pilotointihankkeissa, joissa tehdään yritysvaikutusten arviointi (ex 
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ante). Hankkeen tuloksena syntyy perusteltu ja testattu ehdotus laskentamallin kehittämisestä 

sekä yhteenveto hankkeen aikana saaduista kokemuksista mallin soveltamisessa.  

 

Tutkimuskysymyksiä: 

 

1. Hankkeen tarkoituksena on tuottaa seuraavaa tietoa:  
 
a. Soveltuuko hallinnon toimesta kehitetty alustava laskentamalli ”Yksi yhdestä” -

periaatteen soveltamiseen säädösvalmistelutyössä? Toteutuvatko periaatteen 
soveltamiselle asetetut tavoitteet? 
 

b. Mitkä ovat kohderyhmään kuuluvien yritysten ja julkisen sektorin kannalta oleellisimmat 
näkökohdat, jotka tulee ottaa huomioon alustavan mallin jatkokehittämisessä ja 
käytännön soveltamisessa? (Mallin kehittäminen vuorovaikutuksessa yritysten ja 
säädösvalmistelijoiden kanssa.) 
 

c. Miten ”Yksi yhdestä” -malli toimii käytännössä? (Mallin pilotointi elintarvikelain 
kokonaisuudistuksen ja työaikalain valmistelussa tavoitteena käytännön 
sovellettavuuden ja mahdollisten toimialakohtaisten erojen selvittäminen.) Hankkeen 
toteuttaja vastaa laskentamallin soveltamisesta, pilottihankkeisiin liittyvästä tiedon 
keruusta yritystasolla (esim. haastattelut ja kyselyt) sekä pilotoinnista saatujen 
kokemusten raportoinnista.  
 

2. Mitkä ovat mallin kehittämistarpeet yritysten ja hallinnon näkökulmasta ja pilotoinnista 
saatujen kokemusten pohjalta? Lopputuloksena tulee olla perusteltu ehdotus kaikille 
toimialoille soveltuvasta, helppokäyttöisestä ja riittävän informatiivisesta laskentamallista 
”Yksi yhdestä” -periaatteen soveltamiseksi.  

Yhteydet hallitusohjelman toimeenpanosuunnitelmaan, valtioneuvoston strategioihin 
ja muuhun selvitys- ja tutkimustoimintaan:  

Hallituksen kärkihanke 4.4. (Suomalainen ruoantuotanto kannattavaksi, kauppatase ja sininen 
biotalous nousuun - ei säädetä uusia kustannuksia aiheuttavia velvoitteita) 

Hallituksen kärkihanke 5.3. (Sujuvoitetaan säädöksiä) 

Tietotuotannon pääasialliset muodot:  

 toimintavaihtoehtojen vertailu 
 politiikkatoimien arviointia ex ante 

 kustannusanalyysit 
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5.5 Ympäristöllisten lupamenettelyjen yhden luukun palveluiden lainsäädäntö-
hankkeen vaikutusten arviointi                           
 
Käytettävissä olevan määrärahan yläraja: 100 000 € 
Aikajänne: 03/2017–10/2017 
 

Tietotarpeen tausta ja tarvekuvaus perusteluineen: 
 

Ympäristöministeriö on 14.10.2016 asettanut lainsäädäntöhankkeen ympäristöllisten menettelyjen 

yhdentämiseksi. Hankkeessa valmistellaan ehdotus hallituksen esitykseksi ympäristöllisten 

menettelyjen yhdentämisestä sisältäen yhdennettyä menettelyä koskevan lain sekä tarvittavat 

muutokset olemassa olevaan lainsäädäntöön. Hankkeelle asetettu laajapohjainen ohjausryhmä 

linjaa 30.4.2017 mennessä, mitä ympäristöllisiä menettelyjä ja viranomaisia lainsäädäntö koskee ja 

miten yhdentäminen toteutetaan. Ehdotus hallituksen esitykseksi valmistellaan 31.12.2017 

mennessä. Lainsäädäntömuutokset on tarkoitus saattaa voimaan 1.1.2019, jolloin myös valtion 

aluehallintoa koskevat muutokset ovat tulossa voimaan. 

 

Valmisteilla olevan lainsäädännön kohderyhmä on laaja ja moniulotteinen. Lainsäädännöllä on 

vaikutuksia paitsi luvan hakijoihin myös muihin lupamenettelyiden asianosaistahoihin (naapurit ja 

muut haitankärsijät sekä yleistä etua valvovat yhteisöt) sekä lupa- ja muutoksenhakuviranomaisiin. 

Yhdennetty menettely voi koskea valtakunnallisesti merkittäviä investointihankkeita tai 

pienimuotoisempaa yritystoimintaa, kuten esimerkiksi eläinsuojia. Lainsäädäntö kohdistuu sekä 

valtion että kuntien lupaviranomaisiin ja sillä on vaikutusta myös hallintotuomioistuimiin. 

Lainsäädännön valmistelulle asetettu lyhyt valmisteluaika edellyttää, että vaikutusten arviointia 

koskevan tiedon tuottaminen voidaan hankkeistaa. 

 

Lainsäädäntöhanke liittyy ympäristöministeriön lisäksi usean muun ministeriön toimialaan. 

Yhdennettävänä lupamenettelynä tulevat olemaan ainakin oikeusministeriön toimialaan kuuluvan 

vesilain mukaiset luvat, jotka liittyvät myös maa- ja metsätalousministeriön toimialaan. Lisäksi 

harkittavana on työ- ja elinkeinoministeriön toimialaan kuuluvia lupamenettelyjä, kuten kaivos- ja 

kemikaaliturvallisuuslain mukaiset luvat. Hankkeella on myös olennainen liityntä oikeusministeriön 

toimialaan kuuluviin hallintolain ja hallintolainkäyttölain mukaisiin menettelyihin sekä 

muutoksenhakua hallintoasioissa koskeviin säännöksiin. Valmisteltava lainsäädäntö liittyy työ- ja 

elinkeinoministeriön toimialaan kuuluvaan yleiseen elinkeinoelämän edellytysten kehittämiseen, 

maa- ja metsätalousministeriön toimialaan kuuluvien maaseutuelinkeinojen toimintaedellytysten 

kehittämiseen sekä valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvaan valtion ja kuntien julkisten 

palveluiden tuottamiseen. 

 

Lainsäädäntöhanke pohjautuu vahvasti Yhden luukun periaatteen toteuttaminen ympäristöasioissa 

-selvitykseen (VN:n selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarjan selvitys 29/2016). Selvityksen 

mukaan yhden luukun periaate toteutettaisiin menettelyjä yhteen sovittavalla sääntelyllä ja 

sähköisen asioinnin kehittämisellä. Selvityksessä ehdotettiin uuden lain säätämistä ympäristöllisten 
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menettelyjen yhteen sovittamisesta. Selvityksen mukaan yhden luukun malli rakentuisi kolmen 

ydinmenettelyn (ympäristölupa, vesilupa ja maa-aineslupa) varaan. Ydinmenettelyjen pohjalta 

koordinoivana viranomaisena toimisi valtion lupaviranomainen tai kunnan 

ympäristönsuojeluviranomainen. Muut keskeiset ympäristölliset menettelyt yhdistettäisiin 

ydinmenettelyyn. Yhdennetyn menettelyn käyttöönotto olisi mahdollista toteuttaa vaiheittain. 

Menettelyn käyttö olisi joustavaa siten, että jatkossakin tulisi säilyttää mahdollisuus hakea 

hankkeelle ympäristöllisiä lupia myös erikseen ottaen huomioon hankkeen toteutusvaiheiden 

eriaikaisuus. Yhden luukun menettelyjen toteuttamisella olisi vaikutuksia myös lupapäätösten 

muutoksenhakuun ja sen yhdenmukaistaminen on yksi osa kokonaisuutta. Hankkeessa on lisäksi 

tarkoitus yhdentää ympäristövaikutusten arviointimenettelyä lupamenettelyihin.  

 

Selvityksessä esitettiin menettelyjen yhdentämisen toteuttamiselle erilaisia vaihtoehtoja. 

Selvitykseen sisältyy yleistasoinen vaikutusten arviointi, jossa on tunnistettu menettelystä 

aiheutuvat vaikutustyypit ja arvioitu niitä yleisellä tasolla. Jatkovalmistelussa on selvitettävä 

tarkemmin vaikutusten suuruutta, laajuutta ja kohdentumista, kun säädösvalmistelu tarkentuu. 

 

Tutkimuskysymyksiä: 

 

Hankkeessa on arvioitava säädösmuutosten: 

 

 taloudelliset vaikutukset (vaikutukset julkiseen talouteen, yrityksiin ja kotitalouksiin) 
 vaikutukset viranomaisten toimintaan (viranomaisten keskinäisiin suhteisiin, tehtäviin ja 

menettelytapoihin sekä henkilöstöön, organisaatioon ja kustannuksiin) 
 ympäristövaikutukset sekä 
 muut vaikutukset (erityisesti kansalaisten asemaan ja toimintaan yhteiskunnassa, 

aluekehitykseen sekä tietoyhteiskuntaan). 
 

Yhdennetyllä menettelyllä tavoitellaan positiivisia taloudellisia vaikutuksia yrityksiin nopeuttamalla 

ja selkeyttämällä lupamenettelyitä. Kokonaisvaikutukset kansantalouteen ja julkiseen talouteen 

olisivat myönteisiä, jos yritysten investointiympäristö esitettävillä muutoksilla yksinkertaistuu ja 

ennakolliset valvontamenettelyt nopeutuvat.  

 

Lainsäädännöllä on vaikutuksia viranomaisten menettelytapoihin ja kustannuksiin. 

Viranomaisvaikutusten laatu ja laajuus riippuvat toteutettavasta mallista. Viranomaisten 

keskinäisten suhteiden järjestäminen on yksi lainsäädäntöhankkeessa ratkaistava asia.  

 

Lainsäädännöllä ei tavoitella suoria ympäristövaikutuksia, koska tässä yhteydessä ei tarkastella 

lupien aineellisia edellytyksiä. Lainsäädännön tavoitteena on parantaa kansalaisten mahdollisuutta 

osallistua lupamenettelyihin, kun eri lakien mukaiset osallistumistavat yhdentyvät. Tavoitteena on 

myös, että vaikutukset tietoyhteiskuntaan ovat positiivisia, koska lainsäädännön valmistelun ohella 

lupamenettelyille tulee luoda yhtenäinen sähköinen palveluympäristö.  

 

Vaikutusten arvioinnin tutkimushankkeen tavoitteena on täsmentää aikaisemmassa selvityksessä 
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alustavasti tunnistettuja vaikutustyyppejä ja erityisesti tuottaa euromääräisiä arvioita 

säädösmuutosten kustannusvaikutuksista. 

Yhteydet hallitusohjelman toimeenpanosuunnitelmaan, valtioneuvoston strategioihin 
ja muuhun selvitys- ja tutkimustoimintaan:  

Lainsäädäntöhanke toteuttaa pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman strategisen tavoitteen 

Työllisyys ja kilpailukyky kärkihanketta Kilpailukyvyn vahvistaminen elinkeinoelämän ja yrittäjyyden 

edellytyksiä parantamalla, sekä tavoitteen Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen 

kärkihanketta Sujuvoitetaan säädöksiä, jonka mukaan lupa- ja valitusprosesseja sujuvoitetaan. 

Myös muihin strategisiin tavoitteisiin (kuten biotalous ja puhtaat ratkaisut) sisältyy menettelyjen 

sujuvoittamista koskevia tavoitteita. 

 

Yhdennetyn menettelyn toteuttamiseen ja toimeenpanoon vaikuttavat olennaisesti valmisteilla 

oleva maakunta- ja aluehallintoa koskeva uudistus sekä julkishallinnon kansallisen 

palveluarkkitehtuurin sekä hallitusohjelman digitalisaatiota koskevan kärkihankkeen toteutuminen. 

Tietotuotannon pääasialliset muodot:  

 ennakointitietoa ottaen huomioon olemassa olevan tiedon meta-analyysit sekä mahdolliset 
kyselyt ja haastattelut 

 toimintavaihtoehtojen ja säädösmuutosten vertailu suhteessa nykytilaan  
 lainsäädäntömuutosten arviointia ex post 
 kustannusanalyysejä 
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8.9 Miten EU:n tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelma voi lisätä TKI-rahoituksen 
taloudellista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta Suomessa? 

 
Käytettävissä olevan määrärahan yläraja: 200 000 € 
Aikajänne: 4/2017–10/2017 

Tietotarpeen kuvaus ja perustelut: 

Hallitusohjelmassa ”Ratkaisujen Suomi” korostetaan tutkimuksen ja innovaatioiden merkitystä 

talouskasvun edistäjänä. Yhtenä hallituskauden tavoitteena on kääntää tutkimus- ja 

innovaatiotoiminnan laatu ja vaikuttavuus nousuun. Julkisen talouden tasapainottamiseksi myös 

tutkimus- ja innovaatiorahoituksesta on jouduttu leikkaamaan. EU:n tutkimus- ja 

innovaatiorahoitus on kuitenkin edelleen mittavaa. Tutkimus- ja innovaationeuvoston (TIN) 

linjauksen mukaisesti Suomen tavoitteena on EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelma 

Horisontti 2020 :n aikana puolitoistakertaistaa 7. puiteohjelman aikainen rahoitus (maaliskuun 

2015 tilastojen mukaan 877 M€). Suomi on saavuttamassa tavoitetta ollen edelleen 

puiteohjelmarahoituksen nettosaaja, mutta kilpailu rahoituksesta on merkittävästi kiristynyt EU-

tasolla. On yhä tärkeämpää huolehtia, että tulevassa rahoitusohjelmassa painotetaan Suomelle 

tärkeitä osaamisalueita niin että sen avulla vivutetaan tehokkaasti myös kansallisesta rahoituksesta 

syntyvää osaamista sekä taloudellista ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Lisäksi on tarpeen pyrkiä 

erittelemään, mikä on ollut puiteohjelman kautta tapahtuvan TKI-toiminnan lisäarvo Suomelle 

tärkeiden, hallitusohjelman strategisten TKI-kysymysten kannalta sekä valmistuvan OECD-

arvioinnin näkökulmasta (Mm. osaamispohjan kehittäminen, uusien innovaatioiden käyttöönotto ja 

vaikutukset liiketoimintaan, osaamiskeskittymien kansainvälisten verkostojen laajentaminen). 

 

Työ- ja elinkeinoministeriön koordinoiman nk. Horisontti haltuun –verkoston ydintoimijat (TEM, 

OKM, Suomen Akatemia ja Tekes) tekivät Horisontti 2020 –ohjelman suomalaisille NCP- ja 

komiteajäsenille syksyllä 2016 kyselyn, jossa kartoitettiin suomalaisten menestystekijöitä ja hyötyjä 

puiteohjelmissa ja erityisesti meneillään olevassa Horisontti 2020 –ohjelmassa. Kyselyssä pohdittiin 

suuntaa-antavasti myös mitä Horisontti 2020:sta tulisi säilyttää seuraavaan puiteohjelmaan ja mitä 

toivotaan muutettavan. Tämä on luonut pohjaa Suomen strategisten lähtökohtien pohdinnalle 

seuraavan EU:n tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelman alustavassa valmisteluvaiheessa. 

Kyselyssä esille tulleet tärkeimmät hyödyt liittyivät mm. seuraaviin vaikutuksiin: laaja 

verkottuminen kansainväliseen huippuosaamiseen, Kansainvälisille markkinoille pääsyn 

nopeutuminen, Pk-yritysten rahoituksen merkittävä kasvaminen, Euroopan laajuisten uusien 

edelläkävijämarkkinoiden syntyminen ja globaalien haasteiden ennakointi ja tunnistaminen ja niihin 

innovatiivisten ratkaisujen luominen yhdessä parhaiden osaajien kanssa.  

 

Kyselyn ja joulukuussa 2016 järjestetyn keskustelutilaisuuden pohjalta on todettu tarpeelliseksi 

syventää tietopohjaa suomalaisten puiteohjelmista saamia hyödyistä ja vaikuttavuudesta myös  

ekonometrisen analyysin avulla. Lisäksi on ajankohtaista tarkastella ja arvioida Horisontti 2020 -

ohjelmassa uusittua rakennetta, instrumentteja, prosesseja ja linkittymistä kansalliseen TKI-

toimintaan, muihin EU-rahoitusinstrumentteihin sekä eurooppalaisen tutkimusalueen (ERA) 
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rakentumiseen. Selvityksessä tulisi myös kartoittaa keskeisten verrokkimaiden vaikuttavuus ja 

hyödynnettävyys -arviointeja linkittämällä se ERACin (European Research Area Committee) alla 

toimivaan ad hoc –vaikuttavuusarviointiryhmään ja hyödyntää siinä määriteltyjä eri vaikuttavuuden 

muotoja  sekä kansallisten EU-TKI-yhteystoimistojen ”ERA in Action” –työhön. Tällainen selvitys-, 

arviointi- ja vaikuttavuustieto on tärkeää suomalaisen position rakentamiseksi seuraavan 

ohjelmakauden ehdotuksiin, jonka tulisi olla käytettävissä jo syksyllä 2017. 

 

Tutkimuskysymyksiä:  

 

 Millaisia suoria hyötyjä puiteohjelmista ja erityisesti Horisontti 2020 -ohjelmasta on tähän 

mennessä saatu ja mitkä ohjelman osat ja toimintamuodot ovat Suomelle tärkeiden laadun 

ja vaikuttavuuden näkökulmasta Suomen kaltaiselle pienelle taloudelle parhaita (myös 

suhteessa suomalaisiin osaamisaloihin, esim. energiamurros, biotalouden uudet 

kasvualueet, alustatalous, sote, digi jne – sektorit valitaan hankkeen alkuvaiheessa, 

tutkimus- ja innovaationeuvoston kanssa yhteistyössä)? 

 Millaisia yhteiskunnallisia, taloudellisia tai ympäristövaikutuksia ohjelmalla tai siitä 

rahoitetuilla suomalaishankkeilla on nähtävissä/saavutettavissa? 

 Mikä on ollut EU:n puiteohjelmista vuosina 2000-13 rahoitusta saaneiden yritysten 

taloudellinen kehitys (liikevaihto, vienti, kannattavuus, henkilömäärä, t&k ja muut 

investoinnit) verrokkiryhmään verrattuna?  

 Millaisia innovaatiovaikutuksia on syntynyt EU:n puiteohjelmista vuosina 2000-13 rahoitusta 

saaneiden tutkimuslaitosten ja yliopistojen hankkeista? 

 Miten mm. EU-valmistelu- ja vastinrahoitusta ja kansallisten rahoittajaorganisaatioiden 

roolia tulisi jatkokehittää?  

 Millaisia vaikuttavuuteen liittyviä johtopäätöksiä on esim. ERAC- ”ERA in action” –työn 

kautta saatavilla tärkeimmistä verrokkimaista (esim. Ruotsi, Hollanti, Tanska, Itävalta, 

Irlanti)?  

 

Analyysin menetelminä käytetään olemassa olevaa tietoa syntetisoivaa tilannekuva-analyysia sekä 

vaikuttavuusarviointia, ml. ekonometrinen analyysi EU-rahoituksen vaikutuksista, olemassa olevien 

selvitysten aineistoja ja tuloksia sekä rajatussa määrin mahdollisia täydentäviä kyselyjä ja 

haastatteluja keskeisille toimijoille. Tiedon pääasiallinen käyttötarkoitus on Horisontti 2020 – 

ohjelman loppuvaiheen toteutuksessa ja seuraavaan EU:n puiteohjelmakauteen 

valmistautumisessa, sekä tutkimus- ja innovaatiotoiminnan vaikuttavuuden jäsentämisessä ja 

kansallisen EU-TKI-strategiatyön pohjustamisessa. Toteuttajien ja ohjausryhmän yhteistyönä 

sovitaan tarkemmasta työsuunnitelmasta ja työpakettikohtaisesta aikataulusta hankkeen 

liikkeellelähtövaiheessa. Selvitykseltä edellytetään tiivistä yhteistyötä tutkimus- ja 

innovaationeuvoston ja muiden strategisten toimijoiden kanssa.   
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Yhteydet hallitusohjelman toimeenpanosuunnitelmaan, valtioneuvoston strategioihin 
ja muuhun selvitys- ja tutkimustoimintaan:  

Hallitusohjelman visiona on tutkimus‐ ja innovaatiotoiminnan laadun ja vaikuttavuuden 
kääntyminen nousuun ja tutkimuksen kansainvälisyyden lisääntyminen. Kärkihanke 5: Vahvistetaan 
korkeakoulujen ja elinkeinoelämän yhteistyötä innovaatioiden kaupallistamiseksi sisältää 
toimenpiteen 2, jossa ”julkisia ja yksityisiä voimavaroja kootaan vaikuttavammiksi strategisiksi 
hankkeiksi ja edistetään kansallista työnjakoa TKI-toiminnassa hyödyntämällä mm. korkeakoulujen 
ja tutkimuslaitosten yhteistyön syventämisen monivuotisen prosessin toimenpiteitä sekä EU:n 
tutkimuksen ja innovoinnin Horisontti 2020 -ohjelmaa, Euroopan aluekehitysrahastoa (EAKR) ja 
Euroopan strategisten investointien rahastoa (ESIR).” 

Tiedontuotannon pääasialliset muodot:  

 strategian toimeenpanoa tukevaa tietoa, mukaan lukien tilannekuva- ja ekonometriset 

analyysit 

 toimintavaihtoehtojen vertailua  

 politiikkatoimien arviointia: ex ante, ex post tai toteutuksen aikaista 
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8.9 How can the EU Framework Programme for Research and Innovation increase the 
economic and societal impact of RDI funding in Finland? 
   
Upper limit of available appropriation: 200 000 € 
Time span: 4/2017-10/2017 

Description and justifications of information needs: 
 
The Government Programme ”Finland, a land of solutions” emphasises the significance of 
research and innovation in promoting economic growth. One objective of the government term is 
to improve the quality and effectiveness of research and innovation. This is particularly essential 
in a situation where there have been budget cuts in research and innovation funding to balance 
government finances. The EU’s research and innovation funding is still substantial, however. In 
accordance with the policy line of the Research and Innovation Council, Finland’s goal is to 
increase the funding received under the 7th Framework Programme (according to March 2015 
statistics, €877 million) by 50% during the Horizon 2020 programme of the EU Framework 
Programme for Research and Innovation. Finland is still on track to meet the objective of being a 
net recipient of framework programme funding, but competition for funding has significantly 
intensified at the EU level. It is increasingly important to ensure that the next funding programme 
is built so that expertise arising from national funding as well as financial and societal impact can 
be leveraged effectively. In addition, it is necessary to try to identify what has been the value 
added of RDI activity taking place via framework programmes in terms of the Government 
Programme’s strategic RDI issues important for Finland as well as from the perspective of the 
OECD evaluation to be completed (for example, development of knowledge base, introduction of 
new innovations and impact on business, the extension of international networks of centres of 
excellence). 
 
The core actors (Ministry of Employment and the Economy, Ministry of Education and Culture, 
Academy of Finland and Tekes) of the national Horizon 2020 network, coordinated by the Ministry 
of Employment and the Economy, conducted in autumn 2016 a survey for the Horizon 2020 
programme’s Finnish NCP and committee members, which analysed Finnish success factors and 
benefits in the framework programmes and particularly in the Horizon 2020 programme now 
under way. The survey also considered in an indicative way what should be retained from Horizon 
2020 for the next framework programme and what should be changed. This has created a 
foundation for the consideration of Finland’s strategic starting points in the preliminary 
preparatory phase of the next EU Framework Programme for Research and Innovation. The most 
important benefits highlighted by the survey relate to the following impacts: extensive networking 
with international excellence, rapid access to international markets, significant increase in funding 
for SMEs, creation of new pan-European lead markets, and forecasting and identifying global 
challenges and creating innovative solutions for them in collaboration with the best experts. 
 
Based on the survey and a discussion session arranged in December 2016, it has been perceived 
necessary to deepen the knowledge base on the benefits and effectiveness obtained by Finns 
from the framework programmes also with the aid of econometric analysis. In addition, it is timely 
to review and evaluate the Horizon 2020 programme’s revised, instruments, processes and their 
linkage to national RDI activities, other EU funding instruments and the development of the 
European Research Area (ERA). The study should also review effectiveness and utility 
assessments of key comparable countries by linking to the ad hoc effectiveness evaluation group 
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operating under the ERAC (European Research Area Committee) and utilising the different forms 
of effectiveness defined therein, and also to the “ERA in Action” work of the EU’s RDI Liaison 
Offices. Analysis, assessment and impact information like this is important for building a Finnish 
position for the proposals of the next framework period. 
 
Research Questions:  
 

 What kinds of benefits have been obtained to date from the framework programmes, and 
particularly the Horizon 2020 programme, and what parts of the programme and forms of 
activity are best for a small economy like Finland from the perspective of the quality and 
effectiveness that are important for Finland (also in relation to Finnish areas of expertise, 
e.g. energy transition, new growth areas of the bioeconomy, platform economy, health 
and social services reform, digitalisation etc. sectors, which will be selected at an early 
stage of the project in cooperation with the Research and Innovation Council)? 

 What kind of social, economic or environmental impacts are perceptible/achievable with 
the programme or with Finnish projects funded from it? 

 What has been the financial performance of businesses that received funding from EU 
framework programmes in the period 2000–2013 (turnover, exports, profitability, 
employee, R&D and other investment) compared with comparable countries?  

 What kind of innovation effects have arisen from projects of research institutes and 
universities that received funding from EU framework programmes in the period 2000–
2013? 

 How should, for example, EU preparatory and co-funding and the role of national funding 
organisations be further developed?  

 What kind of conclusions relating to effectiveness are available from comparable countries 
(e.g. Sweden, the Netherlands, Denmark, Austria, Ireland) from ERAC “ERA in Action” 
work, for example?  

As analysis methods will be used snapshot analyses that synthesise existing knowledge as well as 
effectiveness evaluations, including econometric analysis of the effects of EU funding, the data 
and results of existing studies and, to a limited extent, possible supplementary surveys and 
interviews with key actors. The main intended use of the knowledge is in implementing the final 
stage of the Horizon 2020 programme and preparing for the next EU framework programme 
period as well as in analysing the effectiveness of research and innovation activity and outlining 
national EU RDI strategy work. The study will require close cooperation with the Research and 
Innovation Council and other strategic actors.   
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Links to the Government Programme’s implementation plan, Government strategies, 
and other study and research activity:  
 
A vision of the Government Programme is to begin to improve the quality and effectiveness of 
research and innovation activity and for education and research to become more international. 
Key Government project 5: Cooperation between higher education institutions and business life 
will be strengthened to bring innovations to the market includes Measure 2, in which “public and 
private resources will be drawn upon to put in place high-impact strategic projects and promote a 
national division of duties in RDI efforts by employing the measures outlined in the multiannual 
process of intensified cooperation between, for example, universities and research institutes as 
well as the EU’s Horizon 2020 research and innovation programme, the European Regional 
Development Fund (ERDF) and the European Fund for Strategic Investments (ESFI).” 

Main forms of knowledge production:  
 

 Knowledge supporting the implementation of strategy, including snapshot and econometric 
analysis 

 Comparison of alternative forms of activity,  
 Evaluation of policy measures: ex ante, ex post or during implementation 
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8.10 Liikenteeseen ja autoiluun liittyvien verojen simulointimallin rakentaminen 
 
Käytettävissä olevan määrärahan yläraja: 150 000 € 
Aikajänne: 04/2017 – 01/2018 
 

Tietotarpeen kuvaus ja perustelut: 
 
Viimeisten parin vuosikymmenen aikana Suomen veropolitiikassa on tavoiteltu työllisyyttä ja 

kasvua edistävää verorakennetta. Työn verotusta on kevennetty ja kulutuksen verotusta 

puolestaan kiristetty. Erityisesti energia-, alkoholi- ja tupakkaveroja on korotettu. Autoiluun 

liittyvää verotusta on uudistettu ympäristötavoitteita edistäen. Energiaverotusta porrastetaan 

hiilidioksidipäästöjen, energiasisällön sekä pienhiukkaspäästöjen mukaan ja myös auto- ja 

ajoneuvoverot määräytyvät hiilidioksidipäästöjen mukaan.  

 

Verotuksen rakenteen muuttuessa on tärkeää pystyä seuraamaan verorasituksen muutoksia ja 

jakautumaa väestössä. Veropolitiikan suunnittelussa päätöksentekijöillä on oltava 

totuudenmukainen ja tarkka kuva siitä, miten verot jakautuvat kotitalouksien kesken ja toisaalta 

siitä, kuinka voidaan tehokkaimmin saavuttaa verotukselle asetetut tavoitteet – sekä fiskaaliset 

että kulutusta ohjaavat tavoitteet.  

 

Liikenteen ja autoilun verotuksen suunnittelua ja seurantaa varten tarvitaan väestön tilannetta 

kuvaaviin tietoihin perustuva verotuksen simulointimalli, jota voidaan hyödyntää eri tarpeisiin eri 

ministeriöissä. Simulointimallin avulla voidaan tarkastella maksujen ja verojen alueellista ja 

sosioekonomista kohtaantoa sekä verotulojen kertymää. Malli voidaan liittää osaksi tuloverotuksen 

ja sosiaaliturvan simulointimallia (SISU-malli), jotta voidaan saada kokonaiskuva väestön 

taloudellisesta tilanteesta ja lakimuutosten vaikutuksista.  

 

Autoilun kustannuksia halutaan EU:ssa kehittää enemmän käyttöön perustuviksi. Samalla myös 

tieliikenteeseen kohdistuva verotus on mahdollisesti suunniteltava uudelleen.  Liikenteen 

verotuksen painopisteen muutos saattaisi vaikuttaa eri tavoin erilaisiin kotitalouksiin ja näiden 

vaikutusten selvittäminen olisi keskeistä kokonaisvaikutusten arvioimiseksi.  

 

Liikenteen päästötavoitteiden tiukentuessa verotuksen tason ja rakenteen kehittämistarve kasvaa 

tulevaisuudessa edelleen, jolloin tarve liikenteen verot sisältävälle simulointimallille on jatkuva. 

Simulointimallia voidaan jatkossa käyttää eri ministeriöissä politiikan suunnittelun ja 

lainvalmistelun apuvälineenä sekä hyödyntää tieteellisissä tutkimuksissa ja selvityksissä 

laskentavälineenä. Tarkoituksena on, että samaa laskentapohjaa ja simulointimallia käytettäisiin 

eri ministeriöissä: VM:ssä verotuksen rakenteen suunnitteluun, LVM:ssä liikennekaarihankkeen 

tarkempaan analyysiin ja liikenteen ympäristötavoitteiden ohjaukseen, TEM:ssä mahdollisesti 

liikenteen polttoaineiden kulutuksen ja energiataseen ennustamiseen, YM:ssä maankäytön ja 

liikenteen yhteensovittamista koskevien tavoitteiden asetantaan ja seurantaan sekä STM:ssä 

kotitalouksien taloudellisen hyvinvoinnin seurantaan.  
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Laskenta- ja simulointimalli pohjautuu eri tietolähteistä koottavaan yksilötasoiseen rekisteri ym. 

aineistoon ja siten arviot politiikkatoimenpiteistä pohjautuvat parhaalle saatavissa olevalle 

aineistopohjalle ja antavat totuudenmukaisen kokonaiskuvan liikenteen ja autoilun 

kokonaisverorasituksesta suhteessa muuhun verojärjestelmään ja maksuihin. Se mahdollistaa 

myös jatkossa verojen ja maksujärjestelmien muutosten ja eri toimenpidevaihtoehtojen 

ennakoitujen taloudellisten vaikutusten arvioinnin julkiseen talouteen sekä kotitalouksien 

taloudelliseen asemaan. Laskentamallin avulla saadaan totuudenmukainen kuva politiikkatoimien 

vaikutuksesta ex ante, ja sitä voidaan hyödyntää myös jälkikäteisseurannassa. Malli tehostaa 

myös siinä tarvittavien tietoaineistojen keruuta ja hyödynnettävyyttä sekä edesauttaa tietojen 

laadun parantamiseen tähtäävää työtä. 

 

Liikenteen ja autoilun veroja mallintavan simulointimallin pohja-aineistoina hyödynnetään 

erityisesti hallinnollisten rekistereiden tietoja, mm. autoveroaineistoa (Verohallinto), 

ajoneuvorekisterin tietoja (Trafi) sekä väestön tulo- ja asuinpaikkatietoja (Tilastokeskus). Eri 

käyttäjätahoille jaettavan mallin pohja-aineistona sovelletaan otosta edellä mainituista 

tietolähteistä, jolla turvataan henkilöiden tietosuoja ja tunnistamattomuus. Simulointimalli voidaan 

myöhemmin liittää osamoduulina tulonsiirtoja ja verotusta henkilö- ja kotitaloustasolla laskevaan 

SISU-mikrosimulointimalliin (Tilastokeskus). 

Yhteydet hallitusohjelman toimeenpanosuunnitelmaan, valtioneuvoston strategioihin 
ja muuhun selvitys- ja tutkimustoimintaan: 

 Valtioneuvoston Energia- ja ilmastostrategia 
 Keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma, KAISU 

Tietotuotannon pääasialliset muodot:  

Politiikkatoimien arviointi ex ante, ennakointitieto ja taustoitus ja toimintavaihtoehtojen vertailu, 
seurantatutkimus. 
 

 

 

 

 
 
 


