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ASIA Lausunto kansallista yritysvastuulakia koskevasta arviomuistiosta 
VN/27236/2020 

 
Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt lausuntoja kansallista yritysvastuulakia koskevasta ar-
viomuistiosta. Arviomuistio käy läpi erilaisia toteuttamistapoja kansalliselle yritysvastuulaille sekä 
niiden vaikutuksia ihmisoikeuksiin, ympäristöön ja yrityksiin. 
 
Arviomuistion keskeisenä päätelmänä on, että kansallinen yritysvastuusääntely olisi mahdollista 
toteuttaa, mutta laaja lakiesitys vaatisi pitkän valmistelun asiaan liittyvien oikeudellisten kysy-
mysten selvittämiseksi. Kevyempää sääntelyä olisi mahdollista toteuttaa lyhyemmällä valmistelu-
ajalla, mutta tällöin sääntelyn vaikutukset jäävät pienemmiksi. 
 
Lääkäripalveluyritykset ry (LPY) kiittää mahdollisuudesta lausua kansallista yritysvastuulakia käsit-
televästä arviomuistiosta. Alla on kooste vastauksistamme Lausuntopalvelussa. 
 
1) Lausuntonne yleisesti arviomuistiosta. 
 
Arviomuistiossa käsitellään monipuolisesti yritysvastuuseen liittyviä kysymyksiä. LPY:n mielestä 
kansallisen yritysvastuulain valmistelu ei kuitenkaan ole tässä vaiheessa tarpeellista eikä tarkoi-
tuksenmukaista. Kyseiseen lakiin liittyy paljon asioita, joita täytyisi arvioida vielä tarkemmin kuin 
muistiossa on tehty. 
 
2) Lausuntonne kansalliseen yritysvastuusääntelyyn ryhtymisestä. 
 
LPY:n mielestä kansallisen yritysvastuulain valmistelu ei ole nyt ajankohtainen. Yhdistys kannat-
taa arviomuistiossa esitettyä näkemystä, jonka mukaan kansallisen sääntelyn rajalliset vaikutus-
mahdollisuudet sekä yrityksille koituva sääntelytaakka ja mahdollinen kilpailuaseman heikentymi-
nen puoltavat pidättyvää suhtautumista kansallisen sääntelyn valmisteluun. Kansallinen lainsää-
däntö asettaisi suomalaiset yritykset eriarvoiseen asemaan muiden EU-maiden yritysten kanssa 
yhteisillä sisämarkkinoilla. 
 
Kun EU:n komissio on antanut oman ehdotuksensa yritysvastuudirektiiviksi, on perusteltua kes-
kittyä sen lainsäädännölliseen jatkovalmisteluun. Tavoitteena tulee olla mahdollisimman laadu-
kas EU-sääntely. 
 
EU:n yritysvastuuta koskevan sääntelyn on oltava yhdenmukaista, selkeää ja tarkoituksenmu-
kaista. Sisämarkkinoiden toiminnan ja tehokkuuden kannalta on äärimmäisen tärkeää, että tämä 
sääntely on mahdollisimman pitkälle harmonisoitua koko EU:n alueella. 
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3) Lausuntonne muistiossa esitetyistä sääntelyvaihtoehdoista (velvoitteen sisältö, soveltamis-
ala ja seuraamusjärjestelmä). 
 
LPY:n mielestä paras tapa sääntelyn tavoitteiden edistämiseksi on vaikuttaminen vireillä olevaan 
EU:n lainsäädäntöön. 
 
Yhdistyksen näkemyksen mukaan ihmisoikeuksiin sekä ympäristönsuojeluun liittyvä yritysvastuu-
sääntely olisi tarkoituksenmukaista toteuttaa globaalisti ja vähintään EU:n tasolla. 
 
4) Lausuntonne arviomuistiossa esitetyistä sääntelyn ihmisoikeus-, ympäristö- ja yritysvaiku-
tuksista. 
 
LPY:n näkemyksen mukaan kansallisella yritysvastuusääntelyllä mahdollisesti saavutettavat hyö-
dyt ihmisoikeus- ja ympäristöasioissa olisivat melko vähäisiä. 
 
 
Lääkäripalveluyritykset ry:n puolesta, 
 
Ismo Partanen 
toiminnanjohtaja 


