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NIMEÄMISPYYNTÖ SÄÄNTELYN SUJUVOITTAMISEN OHJAUSRYHMÄÄN
Työ- ja elinkeinoministeriö asettaa työryhmän ohjaamaan sääntelyn sujuvoittamistyötä valtioneuvostossa. Työryhmää puheenjohtaa valtiosihteeri Pilvi Torsti.
Rinteen hallituksen hallitusohjelmassa Osallistava ja osaava Suomi on
päätetty Yksi yhdestä -kokeilun laajentamisesta. Lisäksi hallitusohjelmassa on todettu, että päätöksenteossa otetaan aina huomioon vaikutukset yritysten kasvun, työllistävyyden ja investointien edistämisen näkökulmasta. Hallitusohjelma edellyttää, että ministeriöiden rajat ylittävää
tukea lisätään, jotta lakien vaikutukset yritysten toimintaedellytyksiin voidaan arvioida perusteellisesti. Hallitusohjelmaan kirjattu tavoite on helpottaa pitkäjänteisesti yritysten ja kansalaisten hallinnollisia velvoitteita.
Lisäksi EU-poliitikan osalta on todettu: ”EU-sääntelyn on oltava tarkoituksenmukaista ja laadukasta. Samalla kun luodaan uutta sääntelyä,
tarkastellaan kriittisesti vanhaa sääntelyä ja tarvittaessa yksinkertaistetaan sitä. Tarpeetonta hallinnollista taakkaa vältetään.”
Hallitusohjelmasta tulevien tavoitteiden lisäksi myös Euroopan unionissa
laaditaan sääntelyn sujuvoittamiseen liittyviä aloitteita. Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on esittänyt, että komissio ottaisi käyttöön Yksi yhdestä -periaatteen EU-lainvalmisteluun. Lisäksi uuden komission tavoitteena on tehdä yhteistyötä jäsenmaiden kanssa,
jotta varmistetaan ettei EU-sääntelyn kansallinen toimeenpano lisää tarpeetonta sääntelytaakkaa. Myös REFIT-ohjelma ja -foorumi tuottavat
säännöllisesti aloitteita EU-sääntelyn sujuvoittamiseksi.
Sääntelyn sujuvoittamisen ohjausryhmän tehtävät ovat seuraavat:
 Ohjata Yksi yhdestä -kokeilun laajentamista valtioneuvostossa
hallitusohjelman asettaman tavoitteen mukaisesti
 Tukea ja koordinoida sääntelyn sujuvoittamista valtioneuvostossa
 Seurata ja varmistaa, että hallitusohjelman sääntelyn sujuvoittamiseen liittyvät toimet pannaan täytäntöön
 Käsitellä sääntelyn sujuvoittamiseen EU-tasolla liittyviä aloitteita,
ml. ”One-in, One-out” -aloitetta ja REFIT-foorumin aloitteita
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Työtä tehdään yhteistyössä oikeusministeriön vetämän Paremman
sääntelyn toimintaohjelman kanssa. Lisäksi työryhmä kuulee säännöllisesti sidosryhmiä ja voi tarvittaessa kutsua paikalle muita asiantuntijoita,
mukaan lukien keskeisten ministeriöiden valtiosihteereitä.
Edellä mainitun lisäksi työryhmä keskustelee, koordinoi ja yhteensovittaa muita säädösten sujuvoittamiseen mahdollisesti liittyviä horisontaalisia kysymyksiä, sekä edistää sääntelyn innovaatiomyönteisyyttä. Se voi
toimia yhteistyössä Lainsäädännön arviointineuvoston ja sen sihteeristön sekä Lainvalmistelun kehittämisen yhteistyöryhmän ja EU-lainsäädännön osalta valtioneuvoston EU-sihteeristön kanssa.
Jakelussa mainittuja tahoja pyydetään nimeämään edustajansa työryhmän jäseniksi työryhmän asettamisesta 31.3.2023 saakka ulottuvalle
toimikaudelle. Nimettäviltä jäseniltä toivotaan kokonaisvaltaista käsitystä
ja vastuuta edustamansa ministeriönsä lainvalmistelusta ja sen kehittämisestä, esimerkiksi ministeriön lainsäädäntöjohtaja. Jäsenten nimeämisessä pyydetään ottamaan huomioon naisten ja miesten tasa-arvosta
annetun lain (609/1986) säännökset toimielimen kokoonpanosta siten,
että ryhmään nimettäisiin edustajiksi sekä miehiä että naisia.
Nimeämiset pyydetään toimittamaan työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon viimeistään 31.10.2019 klo 16:15, sähköisesti osoitteeseen:
kirjaamo@tem.fi sekä erno.mahonen@tem.fi.
Lisätietoja asiasta antaa erityisasiantuntija Erno Mähönen
(p. 029 5047066) erno.mahonen@tem.fi.
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