1/8

Suomalaisen kaupan alan sääntely-ympäristö ja
haasteet kansainvälisessä kilpailussa
Kaupan alan sääntely-ympäristössä on useita tekijöitä, joiden vuoksi ulkomainen
verkkokauppa saa epäreilua kilpailuetua Suomessa toimivaan kauppaan nähden.
•

Sääntely on suunniteltu kivijalkakauppaa varten; kauppa on kuitenkin nyt ja
tulevaisuudessa monikanavaista.

•

EU:n ulkopuolinen verkkokauppa ei tyypillisesti ole eurooppalaisen
sääntelyn piirissä tai sitä ei pystytä valvomaan.

•

EU:n ulkopuolelta tilattujen tuotteiden verotus ja tullikohtelu suosii EU:n
ulkopuolisia yrityksiä.

•

Suomessa on edelleen puhtaasti kansallista sääntelyä, joka aiheuttaa
kilpailuhaittaa kotimaiselle kaupan alalle.

Johdanto
Kaupan alalla on meneillään merkittävä muutos, sillä sähköinen kaupankäynti
kehittyy nopeasti. Muutos vaikuttaa sekä kuluttajien käyttäytymiseen että kaupan
toimintaympäristöön. Verkossa on mahdollista tehdä ostoksia milloin vain, ja
verkkokaupan kotipaikka sijaitsee usein kaukana sen asiakkaiden asuinpaikasta.
Kauppa on nyt ja tulevaisuudessa monikanavaista, jolloin vähittäismyyjät toimivat
sekä kivijalkakaupoissa että verkossa. Kehityssuuntauksiin kuuluvat myös
verkkoalustat kuten markkinapaikat, joissa useat vähittäiskauppiaat voivat myydä
tuotteitaan niin ikään. Osa alustoista myy myös omia tuotteitaan, joten ne
kilpailevat suoraan kauppiaidensa kanssa.
Digitalisaatio siis muuttaa vähittäiskauppaa monin tavoin. Monet vähittäiskaupan
sääntelyjärjestelmät on kuitenkin luotu vuosikymmeniä sitten, eikä niissä
huomioida sähköisen kaupankäynnin erityisluonnetta. Sääntely kaipaakin
kokonaisuudistusta ja lähestymistapamuutosta. Lähestymistavaksi tulee ottaa
kanavaneutraali yleislainsäädäntö, joka perustuu sopimusvapauteen ja
vakiintuneisiin sopimus-, kilpailu- ja kuluttajaoikeudellisiin periaatteisiin ja
tulkintoihin. Monikanavaisessa ympäristössä sääntelyn tulee suhtautua kaikkiin
kaupankäyntimuotoihin, jakelumalleihin ja kanavaratkaisuihin tasapuolisesti ja
yhdenmukaisesti.
EU:n ja Suomen tulee politiikassaan huomioida kaupan alan muuttunut
kilpailuympäristö. Tämä koskee kansallisen sääntely-ympäristön ohella myös EU:n
sisämarkkinasääntelyä ja kauppapolitiikkaa. Kaupan tulee olla mahdollisimman
vapaata niin sisämarkkinoilla kuin Euroopan talousalueen ulkopuolisten maiden
kanssa, eikä yrityksen sijaintipaikan sääntelyn tulisi olla määräävässä asemassa
siinä, menestyykö yritys markkinoilla. Lainsäädännössä on otettava tavoitteeksi,
että Suomen ja EU:n sääntely takaavat Suomessa toimiville kaupan alan yrityksille
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yhdenvertaiset toimintaedellytykset kilpailussa sisämarkkinoilla ja kolmansissa
maissa.
Tasapuolisen ja yhdenmukaisen toimintaympäristön vaatimus koskee sekä
sisämarkkinoita että sisämarkkinoilla eri jäsenvaltioiden ja maantieteellisten
erityisalueiden suhdetta. Toimivat sisämarkkinat edellyttävät kansallisten
kaupankäyntiin vaikuttavien ja kustannuksia aiheuttavien säännösten
yhdenmukaistamista sisämarkkinoilla. Näillä tarkoitetaan mm.
vaatimustenmukaisuusvaatimuksia, tuottajavastuujärjestelmiä sekä tuote- ja muita
tietovaatimuksia.
Käytännön esimerkkinä sisämarkkinoiden yhdenmukaistamisen
tärkeydestä voidaan nostaa näkemisen ja silmäterveyden toimialaa
koskeva lääkinnällisten laitteiden verkossa tapahtuvaan kuluttajakauppaan
liittyvä kansallinen ammattipätevyyssääntely (esim. silmä- ja piilolasien
määräämiseksi tehtävä näöntutkimus). Sääntelyssä on jäsenvaltioiden
välillä merkittäviä eroja, mikä voi sekä vaarantaa potilasturvallisuutta että
haitata sisämarkkinoiden toimintaa silmälasien ja piilolinssien markkinoilla.
Sääntelyä tulisikin yhdenmukaistaa, että kuluttaja pystyy luotettavasti
arvioimaan tuotteeseen liittyvän palvelun turvallisuutta ja sen tuottajan
ammattipätevyyttä.

Yksin EU:n sisämarkkinasääntelyllä ei kuitenkaan voida ratkaista kaikkia
kansainvälisen verkkokaupan tuomia kilpailuongelmia. Säädetyistä
toimivaltuuksista riippumatta eurooppalaisten valvontaviranomaisten voi olla
käytännössä mahdotonta tavoittaa ja saattaa vastuuseen esimerkiksi kiinalaista
tuotteen valmistajaa, mikäli tällä ei ole toimintaa unionin alueella. Asiaa tulee siis
tarkastella yhtäältä kauppapoliittisena kysymyksenä. EU:n ja Suomen tulee olla
edistämässä sellaisia kauppasopimuksia ja kansainvälisen kaupan sääntöjä, joissa
yhteisistä pelisäännöistä sovitaan myös rajat ylittävän verkkokaupan tilanteissa.
Kauppa on siis muuttunut kansainväliseksi, hintavertailu on erittäin helppoa ja
tuotteita tilataankin runsaasti verkosta. Viime vuonna suomalaisten digiostokset
niin koti- kuin ulkomaisistakin verkkokaupoista kasvoivat noin kuusi prosenttia, ja
nettomyynti suomalaisille kuluttajille oli lähes kolme miljardia euroa (ei sisällä
arvonlisäveroa eikä kuljetuskustannuksia). Tänä vuonna kasvun ennustetaan
jatkuvan noin 9 prosentissa.

Ulkomaisen verkkokaupan saama epäreilu kilpailuetu
Verotus ja tullaus
Tavaroiden maahantuonnista ei peritä arvonlisäveroa silloin, kun tavara toimitetaan
EU:n arvonlisäveroalueen ulkopuolelta Suomeen ja sen arvo on alle 22 euroa, tai
kun arvonlisävero olisi alle viisi euroa. EU:n arvonlisäveroalueen ulkopuolelta
tilattujen tuotteiden verotus kohtelee kotimaisia ja EU:n ulkopuolisia yrityksiä
eriarvoisesti.
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Erityisesti yritykset, jotka myyvät tavaroita EU:n ulkopuolisilta markkinapaikoilta,
kuten Ebaystä, Alibabasta tai Amazonilta, ovat saaneet epäreilua kilpailuetua
verrattuna suomalaiseen kauppaan. Vastaavia tuotteita Suomesta myyvät yritykset
lisäävät tuotteen hintaan arvonlisäveron. Vähäarvoisten tavaroiden maahantuonnin
vapautus arvonlisäverosta on johtanut myös siihen, että ulkomaalaiset myyjät
ilmoittavat arvokkaiden tavaroiden arvoksi alle 22 euroa, jotta ostajat välttyisivät
arvonlisäverolta.
EU-maiden valtiovarainministerit sopivat neuvostossa vuoden 2017 lopulla, että
syrjivä verovapaus tullaan poistamaan. Verovapauden poistavaa direktiiviä
sovelletaan kuitenkin vasta vuoden 2021 alusta alkaen. EU:n arvonlisäveroalueen
ulkopuolelta maahantuotujen vähäarvoisten, alle 22 euron arvoisten, tavaroiden
verovapauteen tulisi puuttua mahdollisimman pikaisesti, jo ennen neuvostossa
sovittua aika rajaa. Esimerkiksi Ruotsi havahtui vähäarvoisten tavaroiden
verovapauden aiheuttamaan kilpailuhaittaan ja arvonlisäverovajeeseen. Ruotsin
PostNord aloitti 1.3.2018 hoitamaan ilmoitusvelvollisuudet ja tilittää arvonlisäverot
kaikista EU:n arvonlisäveroalueen ulkopuolelta toimitetuista tuotteista riippumatta
tilitettävän arvonlisäveron määrästä. Suomen olisi perusteltua ottaa Ruotsista
mallia ja poistaa vähäarvoisten tavaroiden maahantuonnilta verovapaus.
Myös EU:n ulkopuolelta toimitettujen tuotteiden tullaus kohtelee kotimaisia ja EU:n
ulkopuolisia yrityksiä eriarvoisesti. Suoraan EU:n ulkopuolelta Suomeen
toimitettavasta lähetyksestä ei tule tullia maksettavaksi, jos lähetyksen arvo on
enintään 150 euroa.
EU:n ulkopuolisten yritysten epäreilu kilpailuetu korostuu erityisesti
kuluttajakaupassa, jossa ostot ovat usein vähäarvoisia ja ne koskevat yksittäisiä
tuotteita. Kuluttajan ostaessa tuotteita enintään 150 eurolla esimerkiksi kiinalaisilta
tai yhdysvaltalaisilta markkinapaikoilta ei tullia tule maksettavaksi tullittomuusrajan
vuoksi. Suomalaisten maahantuojien ei ole liiketaloudellisesti järkevää ostaa
tuotteita yksittäin, joten yrityksen ostaessa EU:n ulkopuolelta samoja tuotteita
isoissa erissä, on tulli maksettava maahantuonnin yhteydessä.
Suomalaisen yrityksen tuotteidensa maahantuonnista maksama tulli nostaa kunkin
tuotteen kuluttajahintaa. Tämä aiheuttaa epäreilua kilpailuetua EU:n ulkopuoliselle
yritykselle, joka pystyy myymään tuotteensa tullin verran edullisemmalla hinnalla.
Yritysten kilpailuneutraliteettia on parannettava poistamalla EU:n ulkopuolisilta,
enintään 150 euron arvoisilta lähetyksiltä tullittomuus. Tällä muutoksella
varmistettaisiin, että EU:n tullisäännöt eivät anna epäreilua kilpailuetua EU:n
ulkopuolisille yrityksille.

Maailman postiliiton päätemaksujen aiheuttama kilpailun vääristyminen
YK:n alaisen Maailman postiliiton yleissopimuksen (Universal Postal Union, UPU)
säännöt määrittävät rajat ylittävät postimaksut eli päätemaksut, joita esim. Posti
Suomessa perii ulkomaisilta postilaitoksilta maahan saapuvista
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ulkomaanpostilähetyksistä. UPU:n säännöistä johtuen moniin länsimaissa toimiviin
verkkokauppoihin sovelletaan paljon korkeampia postituskustannuksia kuin
Kiinassa ja muissa sopimuksessa määritellyissä alemman tariffitason maissa
toimiviin verkkokauppayhtiöihin. Tämä vääristää kansainvälisen verkkokaupan
kilpailua.
Päätemaksu on korvaus, jonka lähettävän maan postilaitoksen tulee suorittaa
kohdemaan nimetylle postilaitokselle kustannuksista, joita kohdemaassa aiheutuu
saapuvien kirjepostilähetysten kuljettamisesta, lajittelusta ja toimittamisesta. UPU:n
hallinnoimat maksut poikkeavat niistä siis korvauksista, joita kotimaiset postitoimijat
veloittaisivat ilman päätemaksujärjestelmää, puhtaasti kaupallisin perustein.
Kirjelähetyksiksi UPU:ssa luokitellaan kaikki kaupalliset alle kahden kilogramman
pikkupaketit, mikä mahdollistaakin Kiinan kaltaisten maiden verkkokaupalle UPU:n
alhaisista päätemaksuista hyötymisen.
Kotimaisten lähetysmaksujen ja päätemaksujen välisen erotuksen vaikutuksia
kotimaiseen verkkokauppaan Suomessa ja Ruotsissa on tutkittu tuoreeltaan
(Copenhagen Economics, 2019). Päätemaksujen ja lähetysmaksun ero on
huomattava: keskimääräinen kotimaisen postin lähetysmaksu on Suomessa 46
prosenttia suurempi kuin saapuvan postin päätemaksut.
Tutkimuksessa havaittiin lisäksi, että lähetysmaksujen erotus eli UPU:n aiheuttama
haitta kotimaisille verkkokauppiaille tekee merkittävän loven tutkittujen
verkkokauppatuotteiden voittomarginaaleihin. Monissa tapauksissa päätemaksujen
haitat ovat jopa moninkertaisesti suurempia kuin verkkokauppiaiden odotettavissa
olevat voittomarginaalit. Verkkokaupan voittomarginaalien ollessa tunnetusti
alhaisia eivät suomalaiset verkkokauppatoimijat pysty kilpailemaan UPU:n
aiheuttamaa kilpailuhaittaa vastaan esimerkiksi omaa katettaan alentamalla.
Pahimmassa tapauksessa tilanne voi johtaa suomalaisen toimijan markkinoilta
poistumiseen.
Kiinan kaltaisten kilpailukykyisten verkkokauppamarkkinoiden tukeminen
eurooppalaisen ja suomalaisen verkkokaupan kustannuksella ei ole perusteltua.
Suomen ja EU:n tuleekin olla aktiivisia toimijoita vanhentuneen postisopimuksen ja
kilpailua vääristävän järjestelmän muuttamiseksi.

Tuote- ja kuluttajaturvallisuus
Kuluttajaturvallisuutta ja tuotevaatimuksia koskeva sääntely on EU:ssa pitkälle
harmonisoituitua. Tavaroiden kuluttajaturvallisuuslainsäädännön taustalla on EU:n
yleinen tuoteturvallisuusdirektiivi, jossa säädetään, että kulutustavaroista ei saa
aiheutua vaaraa. Monissa tuoteryhmissä tuotteiden tekniset
turvallisuusvaatimukset löytyvät eurooppalaisista standardeista, jotka ovat
lähtökohtaisesti vapaaehtoisia, mutta joiden merkitys käytännössä on usein suuri.
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Tuotteita koskevassa unionin lainsäädännössä säädetään yhteisiä vaatimuksia
siitä, miten tuote on valmistettava. Tarkoituksena on varmistaa, että EU:ssa
myydään vain turvallisia ja vaatimustenmukaisia tuotteita. Tällä tavoin rehelliset
kauppiaat saavat tasapuoliset toimintaedellytykset, mikä suojelee kuluttajia ja
edistää kilpailua sisämarkkinoilla.
Edellä kuvatut vaatimukset eivät kuitenkaan käytännössä ulotu EU:n ulkopuolisiin
toimijoihin, jotka myyvät tuotteitaan verkossa suoraan eurooppalaisille kuluttajille.
Eurooppalaisilla valvontaviranomaisilla ei ole keinoja tai resursseja estää
lainvastaisten tuotteiden saattamista EU:n markkinoille. Kolmansissa maissa
toimivat yritykset saavatkin lainsäädännön vaatimuksia suomalaisyrityksiin nähden
merkittävää kilpailuetua. Kaupan liiton vuonna 2019 tekemän selvityksen mukaan
vaatimustenmukaisen tuotteen hankintahinta Aasiasta on suomalaiselle yrityksille
kymmeniä prosentteja korkeampi verrattuna esim. kiinalaisilla markkinapaikoilla
myytäviin ”vastaaviin” tuotteisiin, jotka eivät täytä EU:n tuotesääntelyn vaatimuksia.
Suomen tulisi EU:ssa edistää sellaista politiikkaa, jossa pyritään estämään
eurooppalaisen tuotesääntelyn vastaisten tuotteiden markkinoille pääsyä.
Erityisesti markkinavalvonnan sääntelyä tulisi kiristää, jotta kolmansista maista
toimivilta markkinapaikoilta ei olisi mahdollista myydä EU:n tuotesääntelyn
vastaisia tuotteita EU:n alueelle.

Kuluttajasääntely
Euroopan unionissa on pitkälle harmonisoitu kuluttajansuojaa koskeva sääntely.
Kuluttajansuojaa koskevia direktiivejä on useita ja sääntelyyn ollaan tekemässä
muutoksia, joilla pyritään parantamaan kuluttajansuojaviranomaisten
toimivaltuuksia ja tehostamaan valvontaa etenkin rajat ylittävissä tilanteissa.
Harmonisoitu EU-sääntely ja kansallinen sääntely koskevat kuitenkin vain
sisämarkkinoiden sisällä tapahtuvaa kuluttajakauppaa. Ns. kolmansista maista
hankittujen verkko-ostosten osalta kuluttajien oikeuksiin vetoaminen voi olla
tehotonta tai mahdollisista palautuskuluista johtuen jopa hyödytöntä.
On tärkeää, että Suomen kuluttajansuojalainsäädäntö ja viranomaiskäytännöt eivät
ole tiukempia kuin muissa EU:n jäsenmaissa. Myös kuluttajien tiedottaminen heille
säädetystä kuluttajansuojasta on olennaista, jotta kuluttajat pystyvät arvioimaan
sisämarkkinoilla tehdyn kuluttajakaupan ja kolmansista maista olevan
kuluttajakaupan eroja oman oikeussuojansa näkökulmasta.
Kuluttajakauppaan liittyvät kielivaatimukset ovat tyyppiesimerkki lisävaatimuksista
joita, kotimaiseen kaupan alaan kohdistetaan. Eviran laintulkinnan mukaan
valmiiksi pakattujen elintarvikkeiden pakolliset tiedot tulee antaa verkko- ja
mobiilikaupoissa ja kaikessa muussa etämyynnissä sekä suomeksi että ruotsiksi.
Tämä tarkoittaa sitä, että suomenkieliset verkko- ja mobiilikaupat joutuvat
lisäämään tietyt tuotetiedot myös ruotsin kielellä. Tällaista vaatimusta ei kohdisteta
ulkomaisiin verkkokauppoihin, jotka kohdistavat myyntiään Suomeen, tai ainakaan
sitä ei pystytä valvomaan.
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Kuluttajansuojalainsäädäntö on säädetty pitkälti perinteistä kivijalkakauppaa
silmällä pitäen. Sen soveltuminen verkkokaupan toimintaympäristöön on osittain
haasteellista. Myös vertaisverkkokauppa haastaa perinteistä kuluttajakauppaa.
Suomen tulisi pyrkiä siihen, että kuluttajansuojalainsäädännöllä turvattaisiin
kuluttajien riittävän suojan taso aiheuttamatta kuitenkaan kilpailun vääristymistä
koko ajan muuttuvilla ja monimuotoistuvilla markkinoilla.

Jätesääntely
Suomen kansalliset tuottajavastuujärjestelmät (pakkaukset, ajoneuvojen renkaat ja
paperi) asettavat suomalaiset toimijat epäedulliseen kilpailuasemaan ulkomaiseen
verkkokauppaan verrattuna. Tuottajavastuullisia toimijoita ovat jätelain ja sen
nojalla annettujen tuottajavastuualakohtaisten asetusten mukaan pääasiassa
tuotteiden ammattimaiset maahantuojat ja valmistajat sekä pakkausten osalta
myös tuotteiden pakkaajat. Kyseessä olevissa säädöksissä määritellyt kansalliset
tuottajavastuujärjestelmät asettavat suomalaiset toimijat epäedulliseen
kilpailuasetelmaan erityisesti EU:n ulkopuolelta operoivien
verkkokauppatoimijoiden suhteen.
Ulkomainen verkkokauppa ei ole nykysääntelyn nojalla velvollinen osallistumaan
Suomessa esimerkiksi kuluttajapakkausten tuottajavastuujärjestelmän
kustannuksiin, kuten kustannuksiltaan merkittävään kuluttajapakkausten
keräysverkoston rakentamiseen, ylläpitoon, tiedottamiseen ja kiristyvien
kierrätysvaatimusten vaatimien toimenpiteiden toteuttamiseen. Tuottajavastuiden
tulisikin perustua harmonisoituun EU-sääntelyyn, jotta kaikki verkkokauppa
saataisiin tasaveroisesti osallistumaan tuottajavastuun kustannuksiin.
Erityisen suureksi ongelma muodostuu tilanteessa, jossa kuluttaja ostaa tuotteita
suoraan Euroopan ulkopuolella toimivilta verkkoalustoilta. Ko. toimijoihin ei pystytä
ulottamaan samoja tuotteeseen ja sen pakkaukseen kohdistuvia vaatimuksia kuin
Suomessa toimiviin kaupan alan yrityksiin. Alustoilta ostetut tuotteet palautuvat
kuitenkin samoihin, Suomessa toimivien tuottajien kustantamiin keräys- ja
kierrätysjärjestelmiin, ilman varmuutta niiden turvallisuudesta tai ainesisällöstä.
Tämä haittaa osaltaan myös haastavien kierrätysasteiden saavuttamista.

Kansallinen toimialakohtainen sääntely
Suomessa kauppojen aukiolot vapautettiin vuonna 2016. Ensimmäisten
selvitysten mukaan kuluttajat ovat olleet uudistukseen erittäin tyytyväisiä, ja
laajentuneita aukioloja myös hyödynnetään. Yrityksistä erityisesti
päivittäistavarakaupassa ollaan oltu niin ikään erittäin tyytyväisiä sääntelyn
purkuun. Vastaavaa kehitystä tulee jatkaa, sillä kansallisen, toimialakohtaisen
erityissääntelyn tuomat lisävaatimukset syövät yritysten kilpailukykyä
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kansainvälisessä ympäristössä, kun vastaavia vaatimuksia ei kohdisteta muihin
maihin sijoittuneisiin kilpailijoihin.
Esimerkki kaupan alaan nimenomaisesti ja edelleen kohdistuvasta kansallisesta
sääntelystä on ns. kaupan kilpailulaki. Suomen kilpailulain mukaan
elinkeinonharjoittaja, jonka markkinaosuus päivittäistavarakaupan
vähittäismyynnissä Suomessa on vähintään 30 prosenttia, on määräävässä
markkina-asemassa Suomen päivittäistavarakaupan markkinoilla.
Päivittäistavarakaupan markkinoihin kuuluvat säännöksen mukaan
vähittäismarkkinoiden lisäksi hankintamarkkinat, jotka ovat kansainväliset.
Säännös aiheuttaa Suomen päivittäistavarakaupan suurimmille toimijoille
epäsuhtaisen kilpailuhaitan eurooppalaisilla päivittäistavarakaupan markkinoilla.
Säännös tulisikin kumota. Tätä puoltaa sekin, että Suomessa on tuoreeltaan tullut
voimaan elintarvikemarkkinalaki, jota kiristetään pian voimaan tulevalla EU:n UTPdirektiivillä. Elintarvikkeiden toimitusketjua käytäntöjä ei ole perusteltua säännellä
useassa laissa.
Suomen maankäyttö- ja rakennuslaissa ohjataan vähittäiskaupan suuryksikköjen
sijoittumista siten, että ne tulee ensi sijassa sijoittaa kaupunkien keskusta-alueille.
Merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön koon alaraja ja
suuryksiköiden enimmäismitoitus on osoitettava maakuntakaavassa. Tämä
vaikeuttaa kauppapaikkojen hankintaa, hidastaa uusien kaupan yksikköjen
rakentamista ja vaikeuttaa uusien toimijoiden tuloa markkinoille, millä on haitallisia
kilpailuvaikutuksia erityisesti päivittäistavarakaupassa. Vähittäiskaupan
erityissääntelystä ja vähittäiskaupan suuryksikköjen keskustasijainnin
vaatimuksesta tulisi luopua. Vähittäiskaupan sijainnin ohjaus sekä kaupunki- ja
kuntakeskusten elinvoimaisuuden varmistaminen olisi toteutettavissa samoin
periaattein kuin muun kaavoituksen ja rakentamisen.
Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus on tarpeellinen.
Kaavoitusjärjestelmän uudistaminen on tärkeää. Kaavoituksessa ja rakentamisen
lupakäytännöissä tulee pyrkiä joustavuuteen ja nopeuteen sekä turvata
investointien ja hankkeiden sujuva eteneminen. Valitusoikeuksien rajaamista tulee
harkita ja kaavoitus- sekä lupaprosesseille tulee määritellä enimmäiskestoajat.

Hallinnon digitalisaatio
Sipilän hallituksen kärkihankkeina aloitettiin viranomaisasioinnin sujuvoittamiseen
tähtääviä digitalisaatiohankkeita. On erittäin tärkeää, että aloitettujen hankkeiden
rahoitus turvataan niin, että ne etenevät suunnitellusti. Sähköinen asiointi ja
pyrkimys ns. yhdenluukun asiakaslähtöiseen viranomaistoimintaan on
pitkäjänteisyyttä ja jatkuvaa kehitystyötä vaativa prosessi. Digitalisaation ja
tekoälyn kehitys on todella nopeaa ja viranomaispalvelujen olisi tärkeää pysyä
tämän kehityksen kelkassa, koska joustava ja nykyaikainen viranomaisasiointi on
tärkeää yritysten toimintaedellytysten kannalta.
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Tällä hetkellä kaupan toimijoilta edellytetään erilaisia lupa- ja ilmoitusmenettelyjä,
joissa on usein päällekkäisyyttä. Erityisesti kemikaaleja ja raaka-aineita
teollisuudelle toimittavat teknisen kaupan yritykset joutuvat raportoimaan
säännöllisesti osittain päällekkäistä tietoa eri viranomaisille. Tämä aiheuttaa
toimijoille tarpeettomia kustannuksia. On tärkeää, että eri viranomaiset kehittävät
prosessejaan ja tietojärjestelmiään viipymättä, niin että ne voivat käyttää
keskitettyjä sähköisiä järjestelmiä ja tietovarantoja, esim. KemiDigiä, sitä mukaa
kun niitä avataan.
Suomessa tulee panostaa jatkuvaan digitaalisen viranomaisasioinnin
kehittämiseen. Digitaalisten työkalujen tulisi tarvittaessa tukea myös suomalaisten
ja Suomessa toimivien yritysten raportointia ja ilmoituksia EU-tasolla.
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