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Pk-yritystesti

Lainsäädäntöön sopeutumisesta, lainsäädännöllisten velvoitteiden nou-
dattamisesta tai lainsäädännön välillisistä vaikutuksista voi aiheutua 
yrityksille kustannuksia. Yritysvaikutusarviointia tehdessä tulee kiinnit-
tää erityistä huomiota pieniin ja keskisuuriin (pk-) yrityksiin kohdistuviin 
vaikutuksiin niiden ollessa erityisen herkkiä sääntelyn aiheuttamille muu-
toksille. Mikäli säädösehdotuksessa säädetään pk-yrityksiin kohdistuvia 
poikkeuksia, on niiden kilpailuvaikutukset arvioitava. Alla oleva tarkastus-
lista on tehty näiden vaikutusten arvioinnin ja mahdollisten toimenpiteiden 
tueksi.

Tunnista

a) Sisältääkö ehdotus suoraan yrityksiä koskevia velvoitteita?
b) Aiheuttaako ehdotus yritykselle välillisiä velvoitteita? Millaisia?

Mikäli kyllä

a) Tunnista ja rajaa pk-yritysten joukko, johon säätely kohdistuu (yksinyrit-
täjät, mikroyritykset, pienet tai keskisuuret yritykset) ja huomioi näiden 
yritysten välisiä eroja (lukumäärät, liikevaihdot, henkilöstö).

b) Pohdi, millaisessa asemassa pienet yritykset ovat ehdotuksen osalta suh-
teessa suurempiin yrityksiin.

c) Pohdi, ovatko sääntelyn aiheuttamat kustannukset tai muut haitat pk-yrityk-
sen näkökulmasta merkittävämpiä kuin suuren yrityksen näkökulmasta? 

d) Pohdi, kuinka merkittäviä pk-yritysvaikutukset ovat kokonaisuudessaan.

Pk-yritykset hyötyvät suurtuotannon eduista vähemmän kuin suuret yritykset, 
niillä on vähemmän neuvotteluvoimaa ja heikommat mahdollisuudet kattaa 
kiinteitä kustannuksia. Joutuvatko pienet yritykset esimerkiksi henkilöstön 
puutteen vuoksi hankkimaan ostopalveluina erilaista osaamista? 
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Mikäli ehdotuksella on olennaisia vaikutuksia 
pk-yrityksiin, pohdi

a) Aiheuttaako sääntely pk-yrityksille merkittäviä kustannuksia tai hallinnol-
lista taakkaa?

b) Vaikuttaako säädös pk-yritysten kilpailuasemaan tai mahdollisuuksiin tulla 
tai jäädä markkinoille?

c) Vaikuttaako säädös yrittäjänä toimimiseen tai yrittäjän arkeen?

d) Vaikuttaako säädös pk-yritysten liiketoiminnan laajentamiseen?

Jos vaikutukset ovat olennaisia, harkitse,  
voisiko pk-yrittäjien näkemyksiä kuulla erikseen.

Jos vaikutukset koskevat laajaa yritysjoukkoa, harkitse, 
mikäli TEMin Yrityspaneelia voisi hyödyntää 

pk-yritysvaikutusten arvioinnin tukena.

Mikäli ehdotus aiheuttaa pk-yrityksille merkittäviä kustannuksia tai hal-
linnollista taakkaa, harkitse, voiko yrityksiin kohdistuvia velvoitteita 
sujuvoittaa vaarantamatta sääntelyn perimmäistä tarkoitusta.

Jos koko velvoitetta ei voida keventää, harkitse:

a) Mahdollisuutta supistaa sääntelyn soveltamisalaa koskemaan vain 
muita kuin pienyrityksiä.

Jos tämä ei ole toimiva ratkaisu, harkitse:

b) Mahdollisuutta säätää pienyrityksille muita toimijoita kevyempiä 
velvoitteita. 

Jos tämä ei ole toimiva ratkaisu, harkitse:

c) Mahdollisuutta tarjota pk-yrityksille ohjausta tai neuvontaa velvoit-
teen täyttämiseksi.

Mikäli ehdotuksessa säädetään pk-yrityksiin kohdistuvia poikkeuksia, 
on myös syytä arvioida, minkälaisia kilpailuvaikutuksia tällaisilla poik-
keuksilla on.
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Pk-yrityksissä taakan minimointi on erityisen tärkeää, sillä sääntelystä aiheu-
tuu usein kustannuksia pk-yrityksille suhteellisesti enemmän kuin suurille 
yrityksille. Velvoitteita voidaan esimerkiksi asettaa pk-yritysten vastapuolille 
pikemminkin kuin pk-yrityksille itselleen, kuten esimerkiksi edistämällä verk-
kolaskutuksen käyttöä julkisissa hankinnoissa. Toinen tapa puuttua merkittäviin 
kielteisiin vaikutuksiin on erilaisten poikkeusten käyttö sääntelyvaatimuksissa. 
Esimerkkinä tästä on kirjanpitolaki, jossa kahdenkertaisen kirjanpidon velvol-
lisuutta on rajattu hyvin pieniltä toimijoilta. Mahdollisten lieventämistoimien 
arvioinnissa on tärkeää, että myös toimenpiteen tuottamat kustannukset huomi-
oidaan täysimääräisesti ja sisällytetään vaikutusarvioon.

Pk-yritystestin lopputulos

Kirjaa ja selosta hallituksen esitykseen kaikki ne asiat,  
jotka ovat pk-yritysten kannalta olennaisia.

Mikäli ehdotus aiheuttaa pk-yrityksille merkittäviä 
kustannuksia tai hallinnollista taakkaa, niin:

Ensisijaisesti mieti, voiko koko sääntöä 
sujuvoittaa kaikkia yrityksiä koskien.

Mieti muita keinoja helpottaa pk-yritysten asemaa ja 
harkitse pk-yritysten kuulemista erikseen.

Kirjaa hallituksen esitykseen 
pk-yritysten kannalta olennaiset asiat.

Jos koko sääntöä ei voida sujuvoittaa, pohdi pk-yrityksiin kohdistuvia 
poikeuksia:
a)  Voiko sääntelyn soveltamisalaa supistaa koskemaan vain muita kuin 

pienyrityksiä?
b)  Voiko pienyrityksille säätää muita toimijoita kevyempää velvoitetta?
c)  Voidaanko pk-yrityksille tarjota ohjausta tai neuvontaa velvoitteiden 

täyttämiseksi?

Katso myös EU-komission paremman sääntelyn työkalu 23: pk-yritystesti (SME test).

https://ec.europa.eu/info/files/chapter-3-identifying-impacts-evaluations-fitness-checks-and-impact-assessments_en
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