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KESKEISET ETUJÄRJESTÖT PANOSTAVAT VARHAISEEN 
VAIKUTTAMISEEN LAINVALMISTELUSSA 

 
Monet tärkeät päätökset uusista laeista tehdään usein ministeriöissä jo ennen valmis-
telutyöryhmien perustamista. Tämän vuoksi keskeiset etujärjestöt panostavat epä-
muodolliseen vuorovaikutukseen ministeriöiden virkamiesten kanssa jo lakihankkei-
den suunnitteluvaiheessa. Mitä pidemmälle lainvalmistelu etenee, sitä vaikeampaa 
etujärjestöjen on saada läpi haluamiaan sisältömuutoksia. Hallitusohjelmat sitovat 
yhä enemmän lainvalmistelutyötä, kun taas eduskunnassa tehdään harvoin merkittä-
viä muutoksia lakiesityksiin. 

Tulokset ilmenevät Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tuoreesta tutkimuksesta, 
jossa tarkasteltiin suurimpien etujärjestöjen osallistumista lainvalmisteluun. Mukaan 
tutkimukseen valittiin Akava, Elinkeinoelämän keskusliitto, Keskuskauppakamari, 
Kuluttajaliitto, Kuntaliitto, Luonnonsuojeluliitto, SAK, STTK ja Suomen Yrittäjät. 
Tärkein tutkimusaineisto muodostuu näiden etujärjestöjen haastatteluista. Tutkimuk-
sessa kysytään, mitkä ovat niiden näkökulmasta keskeisimmät vaikuttamisen paikat 
ja olennaisimmat osallistumisen esteet lainvalmistelussa. Lisäksi analysoidaan ajan-
kohtaisia lainsäädäntövallan siirtymiä. 

 
 Hallitusohjelmien painoarvo kasvanut 

Nykyisin jo hallitusohjelmassa voidaan tehdä tarkkoja sitoumuksia tulevasta lainsää-
dännöstä. Vuosien 1991–2007 välillä hallitusohjelma laajeni sanamäärällä mitaten 
viisi ja puolikertaiseksi. Tämän lisäksi hallitusohjelmaa on täsmennetty erillisellä 
strategia-asiakirjalla vuodesta 2003 alkaen. Hallitusohjelmien muuttumista entistä 
yksityiskohtaisemmiksi on havainnollistettu oheisessa taulukossa. Tutkimuksen mu-
kaan keskeiset etujärjestöt eivät pidä suuntausta yksinomaan kielteisenä. Jos etujär-
jestö saa haluamansa kirjauksen hallitusohjelmaan, se voi olla suhteellisen varma, et-
tä uudistus myöhemmin toteutetaan. Kääntöpuoli on, että etujärjestöiltä menee entistä 
enemmän resursseja hallitusohjelmaan vaikuttamiseen. 

 
   Hallitusohjelman laajeneminen 1991–2007 

 1991 1995 1999 2003 2007 
Hallitus Aho Lipponen I Lipponen II Vanhanen I Vanhanen II
Hallitusohjelmassa sanoja 2 700 4 700 6 700 11 900 15 000 
Sanamäärän kasvu  + 74 % + 43 % + 78 % + 26 % 
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Työryhmissä voi vielä vaikuttaa, eduskunnassa enää vähän 
Nykyisin noin puolet lakiesityksistä valmistellaan työryhmissä, joissa on mukana 
ainakin yksi ministeriön ulkopuolinen edustaja. Tällaisen laajapohjaisen valmiste-
lun osuus on kasvanut 12 prosenttiyksikköä viimeisten viidentoista vuoden aikana. 
Tutkimuksen mukaan etujärjestöt pitävät työryhmiä tärkeinä vaikuttamisen paik-
koina. Lakiuudistukseen kohdistuva poliittinen mielenkiinto saattaa kuitenkin 
olennaisesti viedä tilaa sidosryhmien näkemyksiltä. Poliittista ohjausta on osaltaan 
tiukentanut se, että vuodesta 2005 alkaen ministerit ovat saaneet palkata avustajik-
seen puoluepoliittisesti valittuja valtiosihteereitä. 

Eduskunta kuulee runsaasti kansalaisjärjestöjä, mutta kuulemiset johtavat har-
voin merkittäviin muutoksiin lakiteksteissä. Haastatteluiden mukaan mediahuomio 
ja erimielisyydet voivat kuitenkin kasvattaa eduskuntakuulemisten painoarvoa. 
Etujärjestöt kritisoivat sitä, etteivät kansanedustajat ole useinkaan paikalla kuule-
massa suullisia lausuntoja. Kuulemisiin varataan myös vähän aikaa; isossakin 
hankkeessa esimerkiksi vain viisi minuuttia. 
 
Tehottomuus vaivaa lainvalmistelun kehittämistyötä 
Hallitus sitoutui parantamaan sidosryhmien mahdollisuuksia osallistua lainvalmis-
teluun vuoden 2007 strategia-asiakirjassaan. Ainoana konkreettisena toimenpitee-
nä tavoitteesta seurasi, että vuonna 2010 otettiin käyttöön uudet kuulemisohjeet. 
Ministeriöiden virkamiehille suunnatut ohjeet asettavat minimivaatimukset sidos-
ryhmien kuulemiselle. Etujärjestöt arvostivat uusia ohjeita, koska ne voivat nyt 
vedota uusiin ohjeisiin, mikäli ne kokevat kuulemisen epäoikeudenmukaiseksi. 

Muilta osin etujärjestöt pitivät strategia-asiakirjan lupauksen toteuttamista te-
hottomana. Vaalikauden aikana useampi työryhmä on pohtinut, kuinka lainvalmis-
telun laatua voitaisiin parantaa. Haastatteluissa etujärjestöt harmittelivat, että lain-
valmistelun kehittäminen on jäänyt lähinnä tiedottamisen ja keskustelun tasolle, 
samaan aikaan kun lainvalmistelun resurssit vain pienenevät. 
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