
Hillitään sääntelytaakkaa ja pidetään huolta sääntelyn laadusta 

Koronakriisi sekä Venäjän sotatoimet Ukrainassa ovat ravistelleet yhteiskunnan toimintoja, rakenteita 
ja taloutta varsin yllättäen ja nopeasti. Niistä johtuvien negatiivisten talousvaikutusten korjaamiseksi on 
tärkeää, että sääntely kannustaa investointeja ja on muillakin tavoin kasvua tukevaa. Akuuttien kriisin 
hoitoon fokusoituneiden toimien ohella on tärkeää huolehtia, että rakenteet ovat kunnossa pidemmän 
aikavälin kasvun varmistamiseksi. Lainsäädäntö on se pohja ja perusta, minkä varaan toimiva, 
ennustettava ja demokraattinen yhteiskunta ja oikeusvaltio rakentuvat.

On tärkeää, että lainsäädännön laatuun ja tehokkuuteen sekä tarpeettoman sääntelyn välttämiseen 
kiinnitetään nyt erityistä huomiota, jotta voidaan varmistaa yhteiskunnan tehokas ja häiriötön toiminta. 
Lainsäädäntöä valmisteltaessa tulee myös pitää mielessä pidempi aikajänne - se, mikä on todellisuutta 
nyt, on hetken päästä historiaa. Lainsäädännön tulee kestää myös aikaa.

EK:n viestit päättäjille            

Vähennetään yrityksiin kohdistuvaa sääntelytaakkaa, kevennetään hallinnollisia velvoitteita ja sujuvoitetaan 
sääntelyä kasvun edistämiseksi. Varmistetaan, että sääntely on teknologianeutraalia, kansainvälisesti 
kilpailukykyistä ja että se kunnioittaa elinkeino- ja sopimusvapautta. 

• Vakiinnutetaan sääntelyperiaate ”yksi sisään – yksi ulos” koko valtioneuvoston tasolla. Otetaan tavoitteeksi
kunnianhimon nostaminen ”yksi sisään – kaksi ulos” -tasolle.

• Varmistetaan, että sääntely perustuu aina asianmukaiseen, tarkkaan ja objektiiviseen tarpeellisuuden ja
vaihtoehtojen arviointiin, jossa huomioidaan erityisesti myös pk-yritykset.

• Kustannus- ja kilpailukykyvaatimukset on arvioitava entistä laajemmin, ja kustannusvaikutuslaskuri on
otettava pakolliseksi työkaluksi kaikkiin ministeriöihin osana lainvalmistelua.

• Vahvistetaan lainsäädännön arviointineuvoston roolia, lisätään sen resursseja ja viedään jatkossa kaikki
lainsäädäntöehdotukset neuvoston arvioitavaksi. Luodaan menettely lainsäädännön systemaattiselle
jälkikäteiselle vaikuttavuusarvioinnille.

• Vältetään liian yksityiskohtaisia sääntelyinterventioita, jotka kaventavat yritysten toimintamahdollisuuksia.
• Laaditaan ja toteutetaan konkreettinen toimenpideohjelma sääntelyn purkamiseksi sekä markkinoiden

kestävän toiminnan ja reilun kilpailun lisäämiseksi.
• Vaikutetaan myös EU:ssa paremman sääntelyn edistämiseksi ja tasapuolisen kilpailun toteutumiseksi.
• EU-lainsäädännön kansallisessa täytäntöönpanossa varmistetaan sisämarkkinahyötyjen saavuttaminen

hyödyntämällä optioita ja pidättäytymällä kansallisesta lisäsääntelystä. Puretaan sellaiset kansalliset
säädökset, joiden taustalla olevaa intressiä suojataan jo EU-tason toimilla.

• Edistetään EU-tasolla uusien teknologian käyttöä, datan liikkuvuutta ja henkilötietojen suojaa koskevia
säädöshankkeita tavalla, joka asettaa etusijalle Euroopan kilpailukyvyn ja kasvun.

• Investointeja ja vihreää siirtymää on vauhditettava huolehtimalla yritysrahoituksen saatavuudesta.
Finanssialaa ei pidä ylisäännellä, jotta vältetään kasvun ja työllistämisen pullonkaulat.

Sääntely tukemaan kasvua 
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