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Sääntelyn sujuvoittamisen työryhmän asettaminen (korjattu versio)
Asettaminen
Työ- ja elinkeinoministeriö on tänään päättänyt asettaa Sääntelyn sujuvoittamisen työryhmän
ohjaamaan yksi yhdestä -kokeilun laajentamista valtioneuvostossa sekä tukemaan ja koordinoimaan
yrityksiä koskevan sääntelyn sujuvoittamista.
Toimikausi
10.2.2020 – 31.3.2023
Tausta
Marinin 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 EUsääntelyn kansallinen toimeenpano lisää tarpeetonta sääntelytaakkaa. Myös REFIT-ohjelma ja foorumi tuottavat säännöllisesti aloitteita EU-sääntelyn sujuvoittamiseksi.
Tehtävät
Työryhmän tehtävät ovat:
 Ohjata Yksi yhdestä -kokeilun laajentamista valtioneuvostossa hallitusohjelman asettaman
tavoitteen mukaisesti
 Tukea ja koordinoida yrityksiä koskevan sääntelyn sujuvoittamista
 Tukea ja edistää hallitusohjelman yrityssääntelyn sujuvoittamiseen liittyvien toimien
täytäntöönpanoa
 Käsitellä sääntelyn sujuvoittamiseen EU-tasolla liittyviä aloitteita, ml. ”One-in, One-out” aloitetta ja REFIT-foorumin aloitteita
Työtä tehdään yhteistyössä oikeusministeriön vetämän Paremman sääntelyn toimintaohjelman ja
sitä ohjaavan Lainvalmistelun kehittämisen yhteistyöryhmän (LAKE) kanssa.
Yrityksiin kohdistuva liiallinen sääntelytaakka jarruttaa talouskasvua ja heikentää kilpailukykyä ja sitä
kautta myös työllisyyttä. Tavoitteena on sujuvoittaa yrityksiä koskevaa sääntelyä, välttää turhaa
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sääntelytaakkaa, edistää sääntelyn innovaatiomyönteisyyttä ja kilpailukykyä markkinoiden
toimivuuden ja kilpailun edistämiseksi.
Sääntelyn sujuvoittamisen työryhmä voi toimia yhteistyössä Lainsäädännön arviointineuvoston ja
sen sihteeristön sekä EU-lainsäädännön osalta valtioneuvoston EU-sihteeristön kanssa.
Kokoonpano
Puheenjohtaja:
Varapuheenjohtaja:

valtiosihteeri Ville Kopra
valtiosihteeri Jari Partanen

Jäsenet:
Liikenne- ja viestintäministeriö:
Maa- ja metsätalousministeriö:
Sisäministeriö:
Sosiaali- ja terveysministeriö:
Opetus- ja kulttuuriministeriö:
Ulkoministeriö:
Valtiovarainministeriö:
Ympäristöministeriö:
Oikeusministeriö:
Työ- ja elinkeinoministeriö:
Valtioneuvoston kanslia:

lainsäädäntöjohtaja Silja Ruokola
lainsäädäntöneuvos Susanna Paakkola
hallitusneuvos Hanna Helinko
hallitusneuvos Anne Kumpula
lainsäädäntöneuvos Eerikki Nurmi
yksikönpäällikkö Kirsti Pohjankukka
lainsäädäntöjohtaja, budjettineuvos Jouko Narikka
lainsäädäntöjohtaja Riitta Rönn
lainsäädäntöjohtaja Susanna Siitonen
lainsäädäntöjohtaja Pasi Järvinen
hallitusneuvos Arno Liukko

Pysyvät asiantuntijat:
arviointineuvos Meri Virolainen, Lainsäädännön arviointineuvosto
Sihteeristö:
erityisasiantuntija Erno Mähönen, työ- ja elinkeinoministeriö
neuvotteleva virkamies Anu Laitinen, työ- ja elinkeinoministeriö

Jäsenet voivat tarvittaessa käyttää sijaista oman organisaationsa sisältä.
Kustannukset ja rahoitus sekä asiantuntijoiden kuuleminen
Sääntelyn sujuvoittamisen työryhmän jäsenten matkakustannuksia ei korvata. Työryhmä kuulee
säännöllisesti sidosryhmiä ja voi tarvittaessa kutsua paikalle muita asiantuntijoita, mukaan lukien
keskeisten ministeriöiden valtiosihteereitä.
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Jari Gustafsson
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Elinkeinoministeri Mika Lintilä
Ministeriöiden kansliapäälliköt
Lainsäädännön arviointineuvosto
VNK:n strategiasihteeristö

