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Perusmuistio e-kirjeeksi; Komission tiedonannot (1) Sisämarkkinasääntöjen 
täytäntöönpanon ja sen valvonnan parantamista koskevasta pitkän aikavälin 

toimintasuunnitelmasta sekä (2) Sisämarkkinoiden esteiden tunnistamisesta ja 

poistamisesta 
 

Teknologiateollisuus ry:n lausunto 

1. Sisämarkkinasääntöjen täytäntöönpano ja sen valvonnan parantaminen 
 

Teknologiateollisuus pitää tärkeänä, että sisämarkkinoiden kehittäminen on Suomen EU-
politiikassa keskeisellä sijalla. Olemassaolevien sääntöjen tehokkaampi toimeenpano on avain 

toimiviin sisämarkkinoihin, joilla elinkeinotoiminta ja rajatylittävä kanssakäyminen on 

mutkatonta, niin digitaalisesti kuin fyysisesti.  
 

Erityisesti Teknologiateollisuus haluaa kiinnittää huomiota eurooppalaisen ohjausjakson 
hyödyntämiseen sisämarkkinoiden tilan arvioinnissa. Myös sisämarkkinainstrumenttien, 

kuten SOLVIT-verkoston, tehokkaampi käyttöönotto on tarpeen ja instrumenteilla saatuja 

tuloksia pitäisi nähdä eurooppalaisen ohjausjakson tarkastelussa. Tämä edistäisi 
sisämarkkinainstrumenttien käyttöä ja antaisi instrumenteille enemmän arvoa. SOLVIT-verkostoa 

tulisi laajentaa, vaikkakin se toimii epävirallisena verkostona. Myös IMI-järjestelmän piiriin tulisi 
saattaa enemmän sääntelyä sekä sen käytön piiristä mahdollisesti puuttuvia viranomaistoimijoita.  

 

Lopuksi Teknologiateollisuus ry kiinnittää huomiota standardoinnin merkitykseen eurooppalaisen 
kilpailukyvyn ylläpitämiseksi. Standardointi tulee nähdä keskeisenä markkinainstrumenttina ja 

sen avulla tulisi huomioida erityisesti kiertotalousratkaisujen saattaminen markkinoille. Lisäksi 

teollisuusvetoisessa standardoinnissa tulisi pyrkiä vähentämään Euroopan komission 
valvovaa roolia. Tämä on hidastanut vuosien saatossa merkittävästi standardointiprosessia. 

 
Lisäysehdotukset muistioon:  

 

• Tarkistetaan sisämarkkinainstrumenttien käytöstä puuttuvat viranomaiset ja laajennetaan 
SOLVIT:in käyttöä.  

 
• Teollisvetoisen standardoinnin vauhdittamiseksi käydään vuoropuhelua muiden jäsenmaiden 

ja komission kanssa, jotta prosessia kevennettäisiin ylimääräisestä valvonnasta.  

 

(2) Sisämarkkinoiden esteiden tunnistaminen ja poistaminen 

Teknologiateollisuus pitää tärkeänä, että sisämarkkinaesteisiin puututaan aktiivisesti. On tärkeää 

nimetä ja listata esteet, jotta eri toimijat pystyvät huomioimaan sekä ideoimaan ratkaisuja 
esteiden poistamiseksi. Teknologiateollisuus pyytää kiinnittämään huomiota siihen, että 

perusmuistiossa on lueteltu ainostaan tiedonannossa mainittuja esteitä, mutta tarkemmat 
esteiden yleisyydestä tai esiintyvyydestä eivät käy ilmi. Olisi myös tärkeää nähdä, mitä ovat 

suomalaiset sisämarkkinaesteet. Teknologiateollisuus pyytää kiinnittämään huomiota myös 

esteisiin, jotka liittyvät henkilöiden vapaaseen liikkuvuuteen, kuten ammattipätevyyteen tai 
tutkintojen tunnustamiseen liittyvät esteet. Nämä eivät käy ilmi perusmuistiosta. Pyydetäänkin 

kiinnittämään huomota ammattipätevyyskriteerien keventämiseksi, erityisesti sellaisilla alueilla, 

joilla vallitsee merkittävä työvoimapula.  
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Teknologiateollisuus pitää tärkeänä tavoitetta keventää yritysten hallinnollista 
taakkaa verotuksessa. Tämä liittyy myös olennaisesti kestävää ja digitaalista Eurooppaa 

koskevaan pk-yritysstrategiaan, koska hallinnollinen taakka on pk-yrityksille 
suhteellisesti raskaampi vieden aikaa tuottavalta työltä. Teknologiateollisuus haluaa 

kiinnittää huomiota siihen, että painotuksen tulisi olla verotusmenettelyn 
yhdenmukaistamisessa sekä digitalisoinnissa ja automatisoinnissa. Komission 

ehdotus tarkastella neuvoston päätöksenteon yksimielisyysvaatimusta viittaa 
määräenemmistöpäätöksentekoon siirtymistä verotusasioissa. Teknologiateollisuus 
haluaa kiinnittää huomiota, että nykyisestä yksimielisyysvaatimuksesta luopuminen 

vähentäisi Suomen mahdollisuutta vaikuttaa veropolitiikkaansa. 
 

Lisäksi Teknologiateollisuus toivoo lisättäväksi tietoja REFIT-ohjelman jatkosta sekä 
mahdollisista Suomen näkemyksistä, mitä sääntelyä REFIT-ohjelmaan tulisi saada mukaan. 

 

 

Teknologiateollisuuden puolesta, 
 

Akseli Koskela 

EU-vaikuttamisen asiantuntija  
Sisämarkkinapolitiikan seuranta 
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