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Kuluttajatietoisuuden 
edistämisyhdistyksen 
julkaisema Kuluttaja-
lehti sisältää suuren 
määrän aidosti puo-
lueettomia testejä, 
mustan listan ja muu-
ta materiaalia, jotka 
osoittavat, että kulut-
tajien aivan tietoinen 
huijaaminen on arki-
päivää. Siksi tarvitaan 
sääntelyä, viranomaisten valvontaa, kuluttajariito-
jen sovittelua ja rangaistuksia.

Omenista ja sitruunoista yleensä näkee, ovatko ne 
hyviä vai huonoja, tai ainakin laatu selviää nopeasti 
kokeilemalla, kuten myös vaikkapa parturi- ja kam-
paamopalveluista. Toisena esimerkkinä sääntelyn 
tarpeesta voidaan nostaa esiin sellaiset palvelut, 
joiden laatua on hyvin vaikea varmistaa. Lääkärit 
ovat huippuasiantuntijoita, joiden sanaan yleensä 
kannattaa luottaa, mutta he saattavat myös määrätä 
tarpeettomia tutkimuksia ja toimenpiteitä hyödyt-
tääkseen yritystä ja itseään. Asumispalveluja käyttä-
vät ikäihmiset ovat vielä heikommassa asemassa. He 
saattavat olla muistisairaita eikä omaisista ole apua. 
Kukaan ei ole kärpäsenä katossa koko aikaa vahti-
massa, mitä siellä oikeasti tapahtuu. Laadun var-
mistamiseen on vain vajavaisia keinoja kuten hen-
kilökunnan mitoitus- ja koulutustasovaatimukset.

Kolmanneksi esimerkiksi käy työmarkkinoiden 
sääntely. Monet yrittäjät toivovat, että sitä puret-
taisiin kovalla kädellä, jotta he saisivat toimia va-
paasti. Kurinpidostaan kuulusta Singaporesta en nyt 
niin tiedä, mutta sääntely vaikkapa Tanskassa tai 
Norjassa ei kuitenkaan ole tehnyt yritystoimintaa 
vaikeaksi, ja miksi Suomessakaan? Sääntelyä on 
enemmän tai vähemmän, mutta pitäisikin katsoa 
kokonaisuutta: onko se hyväksi kansantaloudel-
le ja kansalaisten hyvinvoinnille eikä pelkästään 
yritysten voitontavoittelulle?
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Maailmanpankki julkaisi lokakuussa ”lippulaiva-
raporttinsa” otsikolla ”Doing Business 2015. Going 
Beyond Efficiency”. Tässä jo 12. kerran ilmesty-
neessä tutkimuksessa vertailtiin yritystoiminnan 
sääntelyä 189 maassa – sellaisia asioita kuten kuin-
ka paljon aikaa menee yrityksen käynnistämiseen 
tai rakennusluvan saamiseen. Sen mukaan Suomi 
on maailman yhdeksänneksi paras paikka toimia 
yrityksille. Ykkössijalla oli Singapore, perässään 
Uusi-Seelanti ja Hong Kong. Euroopassa Suomen 
edelle menivät vain Tanska, Norja ja Iso-Britannia. 

Maailmanpankin tulokset eivät ole mitenkään ta-
vattomia. On mahdotonta löytää mitään vastaavaa 
tutkimusta, jossa Suomi olisi maailman pohjasak-
kaa tai edes lähellä keskivertoa. Tätä taustaa vasten 
täytyy ihmetellä, mistä meillä mahtaa johtua viime 
aikoina selvästi yltynyt valitus yritystoimintaa vai-
keuttavasta liiasta sääntelystä.

Eduskuntavaalien lähestyminen lienee yksi seli-
tys. Totta kai yritysten edunvalvojat aina pyrkivät 
purkamaan sääntelyä, ja lobbaus jatkuu erityisen 
vilk kaana aina hallitusohjelman laatimiseen asti. 
Kun vielä ilmestyy tuollaisia Maailmanpankin 
ra portteja, niin pitää käydä vastahyökkäykseen. 
Toisaalta Suomen nykyinen talousahdinko luo oi-
vallisen alustan vaatimuksille purkaa yrityksiin koh-
distuvaa sääntelyä, jotta päästäisiin uuteen nousuun.

Eri asia on kuitenkin, kannattaako tällaisiin lob-
bausyrityksiin aina kiinnittää vakavaa huomiota. 
Yritystoimintaa tarpeettomasti kahlehtivia sään-
nöksiä varmaan on niin Suomessa kuin laajemmin-
kin EU:ssa. Vaarana kuitenkin on, että ellei niiden 
todellisia tarkoitusperiä tunneta ja vaikutuksia ole 
tutkittu, niin sääntelyä purettaessa voi lapsi men-
nä pesuveden mukana. Lobbausmielessä tehdyissä 
puheissa, kirjoituksissa ja haastatteluissa harvoin 
nojaudutaan rehelliseen tutkittuun tietoon.

Epärehellisen yrittäjän märkä päiväuni on saada 
höynäyttää asiakkaita mahdollisimman vapaasti. 
Kaikki yritykset eivät ole epärehellisiä, mutta mistä 
me tiedämme, mitkä ovat ja mitkä eivät? Esimerkiksi 

Sääntelyttäkö paras?


