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ESIPUHE 

Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa käynnistettiin loppuvuodesta 2009 
tutkimushanke nimeltä Paremman sääntelyn kriittinen arviointi. Siinä tarkas-
tellaan usean osahankkeen avulla, millä tavalla nykyinen hallitus on toteutta-
nut ohjelmaansa sisältyvää Paremman sääntelyn toimintaohjelmaa. Hallitus on 
jo itse tarkastellut sitä hallitusohjelman puolivälin arviossa, samoin OECD 
tuoreessa Suomen lainsäädäntötoimintaa koskevassa selvityksessä. Näiden 
rinnalla on tarpeen tarkastella Paremman sääntelyn ohjelman toteutumista 
tutkimuksen keinoin. Myös oikeusministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö 
ovat pitäneet tutkimusta tarpeellisena ja osaltaan rahoittaneet sitä. 

Käsillä olevassa tutkimuksessa on analysoitu kaikki hallituksen lakiesityk-
set vuodelta 2009. Päätavoitteena on kuvata ja arvioida, miten esitysten perus-
teluissa on selostettu lakiehdotusten vaikutuksia. Lisäksi on kerätty tietoja 
muutamista muista lainvalmistelun laadun kannalta kiinnostavista kysymyk-
sistä, kuten esitysten sisältämästä kansainvälisestä vertailutiedosta, niiden 
kytkeytymisestä Euroopan unionin toimintaan, sidosryhmien kuulemisesta ja 
vaihtoehtojen harkinnasta. 

Tiedonkeruussa on yhdistynyt laadullinen ja määrällinen tarkastelu. Tieto-
ja on koottu monista esitysten valmistelutapaa tai tietosisältöä kuvaavista laa-
dullisista muuttujista. Havaintoja on myös tarkasteltu määrällisesti. Esitysten 
suuren määrän ja aineiston runsauden takia on jouduttu pääosin käyttämään 
melko yksiulotteisia muuttujia, kuten esimerkiksi onko esityksessä annettu 
tietoja sen ympäristövaikutuksista vai ei. Tämä kaventaa tutkimushavaintojen 
kantavuutta, koska ei ole ollut mahdollista analysoida lähemmin, onko esi-
merkiksi lakiehdotuksen ympäristövaikutuksista annettu tieto ollut riittävän 
laajaa, monipuolista ja oikeaan osuvaa.  

Hallituksen esityksiä on tarkasteltu Suomessa vastaavin tavoin aikaisem-
minkin, muun muassa Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa jo 1990-luvun 
puolivälissä. Tämän vuoksi nyt tehtyjä havaintoja on mahdollista verrata aiem-
pien tutkimusten tuloksiin. Aikasarjat antavat hyödyllistä yleispiirteistä tietoa 
lainvalmistelun laadusta, ongelmista ja kehityspiirteistä.  

Käsillä olevaa tutkimusta on ohjannut tutkimusprofessori Jyrki Tala. Tutki-
musraportin on kirjoittanut tutkija, KTM, FM Auri Pakarinen. Tiedot hallituk-
sen esityksistä on koonnut KTK Laura Hämynen. Raportin on saattanut julkai-
sukuntoon osastosihteeri Eira Mykkänen. Kiitämme kommenteista erityisesti 
erityisasiantuntija Liisa Lundelin-Nuortiota työ- ja elinkeinoministeriöstä, yli-
johtaja Pekka Nurmea ja erityisasiantuntija Maija Saloa oikeusministeriöstä 
sekä tietojen analysointiin tutkimusryhmässä osallistunutta erikoistutkija, VTT 
Kati Rantalaa. 
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1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen tavoitteet 
Tutkimuksen päätavoitteena on kuvata määrällisesti lainsäädännön vaiku-
tusten arvioinnin yleisyyttä vuoden 2009 hallituksen esityksissä. Vaikutus-
ten arvioinnin1 kehitystä tarkastellaan vertailemalla nyt saatavia tuloksia 
aikaisempiin vastaaviin tutkimustuloksiin. Tutkimuksen taustasyynä on 
nykyisen hallituksen sitoumus parantaa vaikutusten arviointia antamissaan 
esityksissä2. Tämä tavoite ei ole uusi, sillä vaikutusten arviointia on pyritty 
edistämään jo 1980-luvun lopulta lukuisissa ministeriöiden työryhmissä3.  

Vaikutusten arvioinnin lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan lainvalmiste-
lua laajemminkin hallituksen esityksistä ilmenevien tietojen perusteella. 
Analyysin kohteina ovat esimerkiksi säädöstuotannon jakaantuminen mi-
nisteriöittäin, unionioikeuden vaikutus, sekä vaihtoehtojen arvioinnin ja 
kansainvälisen oikeusvertailun yleisyys. Lainvalmistelun avoimuutta on 
selvitetty laskemalla, kuinka usein esitykset on valmisteltu laajapohjaisesti 
ja kuinka kattavasti esityksissä on kerrottu valmistelutavasta, kuulemistilai-
suuksista ja lausunnonantajista.  

Vuonna 2007 lainvalmistelijat saivat uudet, kattavat, yksityiskohtaiset 
ja käytännönläheiset vaikutusten arvioinnin ohjeet4, joihin tässä tutkimuk-
sessa käytetty vaikutusten luokittelu pohjautuu. Kuusikymmentäsivuisissa 
ohjeissa kerrotaan vaikutusten arvioinnista lainvalmistelun eri vaiheissa, 
luetellaan mahdollisia vaikutuslajeja esimerkkeineen sekä kerrotaan tie-
donhaun menetelmistä ja lähteistä. Ohjeen lopussa on lainvalmistelijoille 

                                                 
1 Kattavia yleisesityksiä lakien tulevien vaikutusten arvioinnista ovat esimerkiksi Meuwese 
(2008), Radaelli & de Francesco (2007), Tala (2001) ja Hirschon Weiss (1999). Kriittisiä 
puheenvuoroja tarjoavat Radaelli (2007a), Radaelli (2007b) ja Baldwin (2007). Tala (2010) 
osoittaa, että hyvän lainvalmistelun kriteerit ovat vaihdelleet aikojen saatossa. 
2 Hallitusohjelman (2007), 19 mukaan hallitus toteuttaa paremman sääntelyn toimintaoh-
jelman ja laatii merkittävimmät lainsäädäntöhankkeet sisältävän lainsäädäntösuunnitel-
man. Hallituksen esitysten vaikutusarvioiden kehittäminen on nimetty yhdeksi päätavoit-
teeksi hallitusohjelmaa täsmentävässä Hallituksen strategia-asiakirjassa (2007), 91–97. 
Paremman sääntelyn toimintaohjelma (2006) on valtioneuvoston kanslian julkaisema 
työryhmämietintö. 
3 Yleisesityksiä näiden työryhmien toiminnasta ja julkaisuista ovat Vaikutusarvioinnin 
asiantuntijajaoston muistio (2009), 17; Paremman sääntelyn toimintaohjelma (2006), 69–
84; Ervasti (2007), 25–31 sekä Ervasti & Tala & Castrén (2000), 44, 45, 71. Ensimmäis-
tä kertaa vaatimus vaikutusten arvioinnista sisällytettiin lainvalmistelijoiden ohjeisiin jo 
vuonna 1976; Hallituksen esitysten laatimista koskevat ohjeet (1976), 5, 6. 
4 Säädösehdotusten vaikutusten arviointi (2007). Ohjeita on kehunut esim. OECD 
(2010), 96. Vaikutusten arvioinnista on määräyksiä myös yleisissä hallituksen esityksen 
laatimisohjeissa; Hallituksen esitysten laatimisohjeet (2004). 
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suunnattu tarkistuslista, jonka avulla he voivat käydä lopuksi läpi, sisältää-
kö valmisteltava esitys kaikki olennaiset vaikutusarviot. 

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön OECD:n selvityksen 
mukaan uudet vaikutusarvioinnin ohjeet tunnetaan lainvalmistelijoiden 
keskuudessa laajalti, ja niiden käyttöön suhtaudutaan yleisesti ottaen 
myönteisesti5. Vuoden 2008 aikana oikeusministeriö järjesti uusiin ohjei-
siin liittyvää koulutusta kolmasosalle kansallisten säädösten valmistelijois-
ta6. Ministeriöt tiedottivat ohjeesta lainvalmistelijoilleen myös sisäisesti 
lainvalmisteluverkostojensa kautta. Valtioneuvoston kanslian ministeriöille 
tekemässä kyselyssä kaksi ministeriötä kertoi, että uusien ohjeiden ansiosta 
vaikutuksia arvioidaan nykyisin aiempaa laajemmin. Lisäksi työ- ja elin-
keinoministeriössä vaikutusarviointeja on alettu kyselyn mukaan tehdä ai-
kaisemmassa vaiheessa lainvalmistelua.7 

Vaikutusten arvioinnin tilaa Suomessa on kuvattu useimmiten synkeäk-
si. Yleisimpinä syinä tähän on pidetty lainvalmistelijoiden puuttuvaa asian-
tuntemusta, kiirettä, poliittisia paineita lakien sisällön suhteen ja johdon 
vähäistä kiinnostusta vaikutusarviointeja kohtaan8. Viime vuosina vaiku-
tusten arvioinnin puutteita on kuvattu muun muassa seuraavanlaisin pu-
heenvuoroin: 

 
”Vaikka tiettyjen tulosten tai vaikutusten aikaansaamista voi pitää 
lakihankkeiden päätavoitteena, käytännön suunnittelu- ja lainval-
mistelutyössä lakien vaikutukset – sekä niiden arviointi ja seuranta 
– eivät ole saaneet kovin keskeistä sijaa9.” (1999) 
 
”Säädösten vaikutusarvioinnin kehittäminen on kotimaisen ja kan-
sainvälisen parempaa sääntelyä koskevan keskustelun ikuisuusaihe. 
Käytännön tulosten saavuttaminen on kuitenkin osoittautunut niin 
Euroopan unionissa kuin kotimaassa vaikeaksi.10” (2006) 
 
”Kokonaisuudessaan voi todeta, että säädösvalmistelun kehittämi-
sestä ja hyvistä lainvalmisteluperiaatteista ja -käytännöistä on run-
saasti erilaista ohjeistusta ja kirjallista materiaalia. Ongelmana on 
kuitenkin se, ettei niitä ole käytännössä toteutettu.11” (2008) 

 
Tämä tutkimus tuo vaikutusten arvioinnin tilasta hieman valoisampia uutisia. 

                                                 
5 OECD (2010), 19. 
6 Hallitusohjelman toimeenpanon arviointi hallituskauden puolivälissä (2009), 265. 
7 Kysely ministeriöille lainsäädäntösuunnitelman toteutumisesta (2008). 
8 Ks. syistä esim. Tehokkaampaa, suunnitelmallisempaa ja hallitumpaa lainvalmistelua 
(2005), 59–63, 112–116, 213, 214 ja Ervasti & Tala (1996), 133–138. 
9 Valtioneuvoston säädöspolitiikan muodostaminen (1999), 66. 
10 Säädösvalmistelun yritysvaikutusten arviointihanke SÄVY (2006), 12. 
11 Ervasti (2007), 47. 
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1.2 Aikaisemmat tutkimukset 
Ensimmäisen empiirisen analyysin hallituksen esitysten vaikutusarvioin-
neista tekivät Kaijus Ervasti ja Jyrki Tala (1996). Aineistona heillä oli 
kaikki vuoden 1994 hallituksen lakiesitykset. Vaikutuksia oli arvioitu lä-
hemmin 47 prosentissa esityksistä, yleisluontoisesti mainiten 25 prosentis-
sa, eikä lainkaan 28 prosentissa12. Lisäksi aineistoon kuului 11 haastattelua 
lainvalmistelijoille kahdeksasta eri ministeriöstä. Haastatteluista syntyi 
käsitys, että ristiriitaisten ja kielteisten tietojen antamista hallituksen esi-
tyksissä pyrittiin välttämään. Lainvalmistelijat pitivät vaikutusten arvioin-
tia vaikeana, erityisesti kotitalouksien ja ympäristön kannalta. Vaikutusten 
arviointi nähtiin kuitenkin tärkeänä sidosryhmien sitouttamiseksi suunnitel-
tuun sääntelyyn.13 

Kaijus Ervasti, Jyrki Tala ja Elina Castrén (2000) tekivät samanlaisen 
empiirisen analyysin vuoden 1998 hallituksen esityksistä. Heidän otokse-
naan olivat ne hallituksen esitykset, jotka käsiteltiin eduskunnan valiokun-
nissa vuoden 1998 loka-, marras- ja joulukuun aikana. Yleiskuvana tutki-
muksessa todettiin, ettei vaikutusten arvioinnissa ollut tapahtunut merkittä-
viä muutoksia vuoteen 1994 verrattuna14. Taloudellisten vaikutusten arvioin-
ti oli lisääntynyt 4 prosenttiyksikköä, kun taas julkistaloudellisten vaikutus-
ten arviointi oli vähentynyt 6 prosenttiyksikköä15. Vaikutusten arviointi elin-
keinoelämän kannalta lisääntyi 9 prosenttiyksikköä ja ympäristön kannalta 3 
prosenttiyksikköä16. Vaikutuksia ei arvioitu lainkaan 25 prosentissa esityk-
sistä, mikä oli 3 prosenttiyksikköä aiempaa vähemmän17. Merkittävä kiel-
teinen kehitys oli sen sijaan tapahtunut markkamääräisten arviointien mää-
rässä; esimerkiksi julkistaloudellisten vaikutusten osalta markkamääräiset 
arviot vähenivät 16 prosenttiyksikköä ja taloudellisten vaikutusten osalta 8 
prosenttiyksikköä18. Numerotietojen esittäminen hallituksen esityksissä 
yleensä sen sijaan lisääntyi 15 prosenttiyksikköä19. 

Ervasti, Tala ja Castrén tutkivat lisäksi eduskunnan valiokuntien anta-
maa palautetta vaikutusarviointien laadusta. He käyttivät aineistona valio-
kuntien mietintöjä ja valiokuntaneuvoksille tehtyä kyselyä. Kysely kattoi 
noin puolet hallituksen esityksistä, mutta neljä valiokuntaa, kuten valtiova-

                                                 
12 Ervasti & Tala (1996), 67. 
13 Ervasti & Tala (1996), 133–138. 
14 Ervasti & Tala & Castrén (2000), 45, 46. 
15 Ervasti & Tala & Castrén (2000), 129. 
16 Ervasti & Tala & Castrén (2000), 129, 130. 
17 Ervasti & Tala & Castrén (2000), 35. 
18 Ervasti & Tala & Castrén (2000), 129. 
19 Ervasti & Tala & Castrén (2000), 30. 
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rain- ja talousvaliokunta, jätti kokonaan vastaamatta20. Valiokuntien mie-
tinnöissä todettiin, että 43 prosentissa hallituksen esityksistä oli puutteita 
vaikutusten arvioinnissa21. Tällaisia esityksiä myös muutettiin selvästi kes-
kimääräistä useammin22. Kysely valiokuntaneuvoksille antoi yhtenevän 
tuloksen; sen mukaan vajaassa puolessa esityksistä huomattiin valiokunta-
käsittelyn aikana puutteita vaikutusarvioinneissa23.  

Oikeusministeriön tarkastustoimisto selvitti vaikutusten arviointia vuo-
sien 2004 ja 2005 hallituksen esityksissä. Kaiken kaikkiaan vaikutusten 
arviointi oli niukkaa, mutta parani jonkin verran vuosien välillä24. Syynä 
laadun paranemiseen tarkastustoimisto piti uusia hallituksen esityksen laa-
timisohjeita25. Muutoin vaikutusten arviointiin suhtaudutaan selvityksissä 
kriittisesti. Riittäviä resursseja niiden tekemiseen ei ministeriöissä ole: ”Jo 
nyt esillä olevan otoksen perusteella on havaittavissa, että valmistelijat, 
joilla olisi itsellään edellytykset tyydyttävien arvioiden laatimiseen, joutu-
vat kiireen takia turvautumaan mitäänsanomattomiin sepustuksiin26.” Hy-
vien vaikutusarvioiden arvellaan johtuvan osittain sattumasta eli lainval-
mistelijan erityisestä asiantuntemuksesta ja tunnollisuudesta. Uudet vaiku-
tuslajit esiintyvät hallituksen esityksissä harvoin, eivätkä edes niiden mu-
kaan ottamista ehdottaneet ministeriöt ole aina esittäneet niistä vaikutusar-
vioita27. Esimerkiksi liikenne- ja viestintäministeriö arvioi harvoin tietoyh-
teiskuntavaikutuksia. Tarkastustoimisto huomauttaakin, että: ”Uusia selvi-
tettäviä vaikutuslajeja on helppo keksiä, mutta vaikea toteuttaa28.” 

Oikeusministeriön tarkastustoimisto selvitti erityyppisten vaikutusten ar-
viointia seuraavan kerran vuoden 2008 esityksissä osana hallituksen strate-
gia-asiakirjan puolivälin seurantaa. Selvityksessä laskettiin yhteen kaikki 
maininnat vaikutuksista (721 kappaletta) ja laskettiin sitten eri vaikutuslajien 
osuudet tästä kokonaismäärästä. Neljännes kaikista vaikutusarvioinneista 
koski kansantaloudellisia vaikutuksia ja viidennes vaikutuksia viranomaisten 
toimintaan. Yritysvaikutusten osuus oli 13 prosenttia ja muiden selvästi al-
haisempi. Nämä tulokset eivät kuitenkaan paljasta, miten suuressa osassa 
                                                 
20 Ervasti & Tala & Castrén (2000), 12. 
21 Ervasti & Tala & Castrén (2000), 72. 
22 Ervasti & Tala & Castrén (2000), 72. 
23 Ervasti & Tala & Castrén (2000), 107. 
24 Vuoden 2004 esityksistä erittäin hyviä oli 8 %, hyviä 24 % ja tyydyttäviä tai huonoja 
68 %. Vuoden 2005 esityksistä erittäin hyviä oli 10 %, hyviä 30 % ja tyydyttäviä tai 
huonoja 60 %. Otoksena oli 50 hallituksen esitystä molemmilta vuosilta. Laadun arvioin-
ti perustui kokeneen lainvalmistelijan näkemyksiin; Vaikutusarvioiden seuranta (2004), 
Vaikutusarvioiden seuranta (2005). 
25 Vaikutusarvioiden seuranta (2005), 7, Hallituksen esitysten laatimisohjeet (2004). 
26 Vaikutusarvioiden seuranta (2004), 6, 7. 
27 Vaikutusarvioiden seuranta (2004), 5. 
28 Vaikutusarvioiden seuranta (2004), 5. 
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kaikista hallituksen esityksistä kutakin vaikutuslajia on arvioitu29. Lisäksi 
selvityksessä tarkasteltiin vaikutusarviointien laatua. Tulokseksi saatiin, että 
noin 8 prosenttia arvioinneista oli laajoja ja sisälsi monipuoliset perustelut. 
Suurin osa eli 65 prosenttia arvioinneista sisälsi vain lyhyen selostuksen vai-
kutuksista tai maininnan, ettei kyseisiä vaikutuksia ole. Suhteellisesti eniten 
laajoja arviointeja esitettiin julkis- ja kansantaloudellisista vaikutuksista, ja 
heikoimmin kuvattiin aluekehitysvaikutuksia.30 

Lainvalmistelun tilaa Suomessa vuosina 2003 ja 2010 arvioinut OECD 
on pitänyt vaikutusten arvioinnin kehitystä myönteisenä, koska tietoisuus 
siitä on kasvanut. Oikeusministeriö on OECD:n mukaan onnistunut luo-
maan ministeriöissä jonkin verran tahtoa asennoitumisen muuttamiseksi31. 
Vuoden 2003 selvityksessä ilmeni, että vaikutusten arvioinnilla on ollut 
Suomessa vain vähäinen merkitys sääntelyn sisältöön32. Tuolloin OECD 
kannatti voimakkaasti vaikutusarviointeja tarkkailevan keskusyksikön pe-
rustamista33. Vuoden 2010 selvityksessä OECD toivoi enemmän erityisesti 
kvantitatiivisia ja taloudellisia vaikutusarvioita34. Keskeisinä syinä vaiku-
tusarviointien huonoon laatuun OECD on pitänyt lainvalmistelijoiden yk-
sipuolista oikeustieteellistä koulutusta ja riittämätöntä tukea metodologisis-
sa ja metodikysymyksissä35. OECD:n selvitykset ovat pohjautuneet asiakir-
ja-aineistojen ohella asiantuntijoiden haastatteluihin, jotka ovat edustaneet 
ministeriöitä, tutkimuslaitoksia, kansalaisjärjestöjä ja viranomaisia. 

Markku Harrinvirta ja Maria Magi (2010) konsulttitoimisto Deloittesta 
selvittivät lainvalmistelun laatua valtioneuvoston kanslian toimeksiannosta. 
He käyttivät aineistonaan kymmentä hallituksen esitystä ja niiden valmiste-
lijoiden haastatteluja. Lisäksi he keräsivät näkemyksiä lainvalmistelusta 
eduskunnasta, oikeuskanslerin virastosta ja oikeusministeriön laintarkas-
tusosastolta. Yleiskuva selvityksestä on, että lainvalmistelun laatu kokonai-
suutena on hyvää tasoa. Vaikutusarvioinnit ovat kuitenkin liian suppeita, ja 
lainvalmistelijoilta puuttuu osaamista niiden tekemiseen. Ongelmia aiheu-
tuu erityisesti liian tiukoista aikatauluista ja liian pienistä resursseista. Har-
rinvirran ja Magin mukaan yritysvaikutukset jäävät useimmiten selvittä-
mättä. 

                                                 
29 Luvussa 3.1. on kuitenkin laskettu strategia-asiakirjan puolivälin arvioinnin tietojen 
perusteella eri vaikutuslajien osuudet vuonna 2008 kaikista hallituksen esityksistä. Esi-
merkiksi julkis- ja kansantaloudellisia vaikutuksia arvioitiin 76 prosentissa hallituksen 
esityksistä, vaikka niiden osuus kaikista vaikutusarvioinneista olikin vain neljännes. 
30 Hallitusohjelman toimeenpanon arviointi hallituskauden puolivälissä (2009), 265. 
31 OECD (2010), 19. 
32 OECD (2003), 65. 
33 OECD (2003), 64–66. 
34 OECD (2010), 19, 99. 
35 OECD (2010), 19, 99. 
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1.3. Tutkimusaineisto 
Tutkimuksen aineisto koostuu vuoden 2009 hallituksen esityksistä, joita 
annettiin 289 kappaletta. Ne seitsemän esitystä, jotka eivät sisältäneet la-
kiehdotuksia, on kuitenkin rajattu tarkastelun ulkopuolelle36. Lakiehdotuk-
sista kerättiin tietoa 94 muuttujan avulla, jotka ilmenevät liitteestä 1. Ai-
neisto luettiin ja koodattiin kolmessa kuukaudessa, jolloin yhden hallituk-
sen esityksen läpikäymiseen kului aikaa laajuudesta riippuen keskimäärin 
puolitoista tuntia. 
 
Käytetyt muuttujat voidaan jakaa kolmeen osaan:  

1. Hallituksen esityksen taustatiedot, kuten hallinnonala, pykälien, 
lakiehdotusten ja sivujen lukumäärä, kansainväliset kytkennät ja 
muunlaiset sääntelyaloitteet. 
2. Valmistelutiedot, kuten valmistelutapa, sidosryhmien kuulemi-
nen, oikeustilan kansainvälinen vertailu ja vaihtoehtoisten sääntely-
keinojen arviointi. 
3. Tiedot vaikutusten arvioinnista, tiedot 14 vaikutuslajin arvioin-
neista, määrällisten ja kielteisten arvioiden osuudet. 
 

Määrällisten muuttujien ohella esityksistä on kirjattu ylös laadullisia huo-
mioita, joista esitellään tässä tutkimuksessa edustavimpia tai muutoin kiin-
nostavimpia esimerkkejä. 

Muuttujat valittiin pääosin aikaisemmista vastaavanlaisista tutkimuksis-
ta, jotta vertailu niiden tuloksiin olisi mahdollista. Vaikutuslajien luokitte-
lun pohjana ovat olleet lainvalmistelijoiden tueksi laaditut ohjeet37, joita 
käytettiin myös vuoden 2008 selvityksessä38. Tässä tutkimuksessa sosiaali-
sia ja terveysvaikutuksia koskeva muuttuja on kuitenkin jaettu aikaisempaa 
tarkemman kuvan saamiseksi neljään osaan: sosiaalisiin ja terveysvaiku-
tuksiin, sukupuolivaikutuksiin, lapsiin kohdistuviin vaikutuksiin sekä vai-
kutuksiin yhdenvertaisuudelle. Lisäksi kielelliset vaikutukset olivat muka-
                                                 
36 Nämä olivat: hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2009 lisätalousarvioksi (HE 
1/2009), hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2009 toiseksi lisätalousarvioksi (HE 
124/2009), hallituksen esitys Eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2010 (HE 
138/2009), hallituksen esitys Eduskunnalle valtioneuvoston lainanottovaltuuden muut-
tamisesta (HE 139/2009), hallituksen esitys Eduskunnalle valtuuden myöntämiseksi 
Pietari-säätiön talohankkeen rahoitukseen tarvittavan lisälainan vakuudeksi annettavalle 
valtiontakaukselle (HE 230/2009), hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2010 talous-
arvioesityksen täydentämisestä (HE 241/2009) sekä hallituksen esitys Eduskunnalle tal-
letuspankkien ja kiinnitysluottopankkien varainhankinnalle annettavista valtiontakauk-
sista (HE 255/2009). 
37 Säädösehdotusten vaikutusten arviointi (2007). 
38 Hallitusohjelman toimeenpanon arviointi hallituskauden puolivälissä (2009), 265, 266. 
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na uutena muuttujana. Nyt saadut tulokset ovat lähellä aikaisemmissa tut-
kimuksissa saatuja, mikä viittaa siihen, että aineiston luokittelu eri muuttu-
jiin onnistui seuraavaksi kuvatuista ongelmista huolimatta.  

Vaikutusarviointien jaottelu 14 eri vaikutuslajiin osoittautui ongelmalli-
seksi, sillä osa niistä on hyvin lähellä toisiaan. Lainvalmistelijoiden muisti-
listaksi tarkoitetussa ohjeessa toisto on perusteltua, mutta tutkimuksen poh-
jaksi ohjeiden luokat sopivat huonosti niiden useiden päällekkäisyyksien 
vuoksi. Mikäli esityksessä on esimerkiksi arvioitu vaikutuksia viranomais-
ten määrään, samalla vaikutusarviolla on saattanut saada merkinnän sekä 
viranomaisvaikutuksista että vaikutuksista julkiseen talouteen ja kansanta-
louteen. Ohjeiden mukaan esimerkiksi julkisen sektorin työllisyys kuuluu 
näihin molempiin luokkiin.  

Samoin työllisyyden muutokset on saatettu luokitella julkis- ja kansan-
taloudellisiksi vaikutuksiksi, vaikutuksiksi työelämään sekä vaikutuksiksi 
kotitalouksien asemaan. Luokka vaikutukset julkiseen talouteen ja kansan-
talouteen on itsessään ongelmallinen, sillä kansantalouden kilpailukyky ja 
julkisen talouden tila voivat olla asiallisesti kaukana toisistaan. Samalla 
tavoin sosiaaliset ja terveysvaikutukset ovat yksi luokka, vaikka terveyden 
ja sosiaalisen tilanteen edistäminen voivat merkitä hyvin erilaisia asioita. 
Kotitalousvaikutusten katsottiin tässä vaikuttavan jollain tapaa tulonjakoon, 
muutoksiin kulutuksessa tai etuudensaajien asemaan, kun taas kansalais-
vaikutuksiksi luokiteltiin perusoikeuksien toteutumiseen, palveluiden saa-
tavuuteen ja kansalaisyhteiskuntaan liittyviä vaikutuksia. Aluekehitysvaiku-
tuksiin lukeutuvat yritysten alueelliset toimintaedellytykset ja viranomais-
palveluiden saatavuus eri puolilla maata, jolloin luokka on hyvin lähellä 
niin yritysvaikutuksia kuin viranomaisvaikutuksiakin.  

Selkeimmät luokat olivat ympäristö-, tietoyhteiskunta- ja sukupuolivai-
kutukset sekä vaikutukset lapsiin ja rikoksentorjuntaan. Ympäristövaiku-
tuksilla saattoi tosin olla tiivis yhteys sekä työelämävaikutuksiin että vaiku-
tuksiin kansalaisten asemaan, kun kyse oli esimerkiksi asumisen tai teolli-
suuden sijoittumisesta. Vaikutukset yhdenvertaisuuteen oli hankala luokka, 
sillä kielellinen, alueellinen ja osittain ikään liittyvä yhdenvertaisuus sisäl-
tyivät jo toisiin muuttujiin.  

Jotkin muuttujista osoittautuivat niin tulkinnanvaraisiksi, ettei niitä lo-
pulta voitu käyttää. Kokonaisuudistusten osuutta oli mahdotonta laskea, 
sillä vain harvoissa esityksissä sisältöä kuvattiin nimenomaisesti kokonais-
uudistukseksi. Osoittautui hyvin vaikeaksi arvioida, milloin pykäliä oli uu-
distettu niin merkittävästi, että esitystä saattoi kutsua kokonaisuudistuksek-
si. Lainsäädännön taustatekijöitä oli niin ikään vaikeaa tarkastella määrälli-
sesti, sillä esimerkiksi viittaukset hallituksen strategia-asiakirjaan tai poli-
tiikkaohjelmiin olivat hyvin satunnaisia.  
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Tutkimusaineiston tarkastelu nojautuu ainoastaan hallituksen esityksiin 
nimenomaisesti kirjattuihin seikkoihin. Näin ollen analyysi kertoo ainoas-
taan, kuinka suuressa osassa hallituksen esityksiä on esimerkiksi arvioitu 
erilaisia vaikutuslajeja, mutta ei sitä, kuinka suuressa osassa näitä olisi to-
siasiallisesti pitänyt arvioida39. Lisäksi on ollut mahdotonta huomioida jo 
aikaisemmassa lainvalmistelun vaiheessa toteutettuja vaikutusten arviointe-
ja, jos niistä ei ole ollut mainintaa hallituksen esityksessä. 

Määrällinen analyysi ei kerro vaikutusten arvioinnin laadusta, sillä huo-
nohkokin arviointi on luokiteltu vaikutusten arvioinnin tekemiseksi. Kriteerit 
ovat olleet alhaiset ja merkinnän on voinut saada pelkällä yhdellä yleisluon-
toisella lauseella. Vaikutusten arvioinnin kattavuuden tasoa ei ole pyritty 
luokittelemaan kahdesta syystä. Ensinnäkin se on hyvin aikaa vievää ja vai-
keaa. Vaatisi syvällistä substanssiosaamista ymmärtää, miltä osin vaikutuk-
sia ei ole arvioitu riittävästi. Toiseksi vaikutusarvioinnin pituus on huono 
mittari vaikutusarvioinnin kattavuudelle40. Ihanteena hallituksen esityksen 
laatimisohjeissakin on tiivis esitystapa41. Laajat vaikutusten arvioinnit suosi-
tellaan kirjattaviksi erillisiin asiakirjoihin ja esittämään hallituksen esityksis-
sä niistä vain tiivistelmät ja viitetiedot42.  

Määrällinen analyysi hallituksen esityksissä ilmoitetuista tiedoista ei 
myöskään kerro, onko vaikutusten arviointi parantanut aidosti lainsäädän-
nön laatua. Lakiesityksen poliittisuus yleensä vähentää vaikutusarviointien 
todellista merkitystä. Kalle Määttä (2009) onkin huomauttanut suorasanai-
sesti, että hallituksen esityksiin kirjatuilla tavoitteilla voidaan pyrkiä myy-
mään lainsäädäntö suurelle yleisölle, jolloin lakiuudistuksen todelliset ja 
vaikeammin hyväksyttävät päämäärät saadaan hämärrettyä43. 
 

                                                 
39 Yrityksiin tosiasiassa vaikuttavien lakiehdotusten osuudesta on kuitenkin tehty arvioi-
ta, ks. luku 3.2.2. 
40 Vaikutusarvioinnin pituutta on kuitenkin käytetty yhtenä mittarina joissakin aikaisem-
missa tutkimuksissa; SÄVY-hankkeen analyysi (2006) ja SÄVY-hankkeen analyysi 
(2007). Toisissa laatua on pyritty arvioimaan; Hallitusohjelman toimeenpanon arviointi 
hallituskauden puolivälissä (2009), 265, Suomen Yrittäjät (2007), Makkula (2009). Sosiaa-
li- ja terveysministeriön tasa-arvoyksikössä on kehitteillä indikaattori sukupuolivaikutusten 
arviointien laadun seuraamiseksi; Sukupuolivaikutusten arviointi hallituksen esityksissä 
2009. 
41 Hallituksen esityksen laatimisohjeiden (2004), 9 mukaan: ”On laadittava lyhyitä, tii-
viitä esityksiä.” 
42 Säädösehdotusten vaikutusten arviointi (2007), 11. 
43 Määttä (2009), 18. 



2 LAINVALMISTELU HALLITUKSEN  
 ESITYSTEN VALOSSA VUONNA 2009 

2.1 Hallituksen esitysten taustatekijöitä 

2.1.1 Hallituksen esitysten määrällinen kehitys 

Hallituksen esitysten yhteismäärä ei ole merkittävästi muuttunut kolmen-
kymmenen vuoden aikana 1979–2009. Kehitystä on havainnollistettu ku-
viossa 1. Kuvion pylväiden päälle merkityt luvut yhdestä neljään kuvaa-
vat hallituskautta, joka vaihtuu loppukeväästä. Hallitukset antavat yleensä 
eniten esityksiä viimeisenä syksynään (merkitty kuviossa luvulla 4) ja 
vähiten viimeisenä keväänään sekä ensimmäisenä syksynään (merkitty 
kuviossa luvulla 1). Keskimäärin esityksiä on annettu ajanjaksolla 258 
kappaletta vuodessa. Tarkasteluvuonna 2009 esityksiä siis annettiin jon-
kin verran keskimääräistä enemmän, 289 kappaletta. Huomattavasti 
enemmänkin esityksiä on annettu esimerkiksi vuosina 1992 (379 kappa-
letta), 1994 (367 kappaletta) ja 1993 (329 kappaletta). Suurta määrää noi-
na vuosina voidaan selittää EU-jäsenyyden esivalmisteluilla44 ja huonolla 
taloussuhdanteella. Kaikkein vähiten esityksiä on annettu vallan vaihtu-
misen vuosina 1983 (175 kappaletta), 2003 ja 2007 (181 kappaletta). 
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Kuvio 1  Hallituksen esitysten kokonaismäärä vuosina 1979–200945 

                                                 
44 Ervasti & Tala & Castrén (2000), 14, 15, 24. 
45 Kuvion lukumäärätiedot perustuvat kunkin vuoden hallituksen esitysten viimeiseen 
diaarinumeroon. Koska aivan jokaisella diaarinumerolla ei välttämättä olekaan annettu 
hallituksen esitystä, voivat kuvion lukumäärät olla vuosittain muutamaa kappaletta todel-
lista suuremmat.  
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Sen sijaan hallituksen esitysten laajuus lakiehdotusten, pykälien ja peruste-
lusivujen46 lukumäärän osalta on kasvanut huomattavasti vuodesta 1980. 
Yhteenveto laajenemisesta on esitetty taulukossa 1. Vuosien 1994 ja 1998 
välillä muutokset eivät ole olleet suuria muutoin kuin lakiehdotusten osalta, 
sillä tarkasteluväli on vain neljä vuotta. Sen sijaan vuosien 1980 ja 1994 
sekä vuosien 1998 ja 2009 välillä laajeneminen on ollut liki yhtä nopeaa; se 
on siis kiihtynyt.47  
 
Taulukko 1 Yhteenveto hallituksen esitysten laajenemisesta 1980–200948 
 1980 1994 1998 2009 
Lakiesityksiä 214 350 269 282 
Lakiehdotuksia lakiesitystä kohden 1,4 2,1 2,9 4,6 
Pykäliä lakiesitystä kohden 6 17 16 28 
Perustelusivuja lakiesitystä kohden 4 13 14 22 
 
 
Kuviot 2 ja 3 havainnollistavat lakiehdotusten ja perustelusivujen määrän 
kasvua. Yli puolet hallituksen esityksistä (55 %) sisälsi vuonna 2009 vain 
yhden lakiehdotuksen, mutta vuonna 1980 tällaisia oli valtaosa (86 %)49. 
Samalla ajanjaksolla alle kolmesivuisten esitysten osuus kaikista esityksis-
tä on laskenut 52 prosenttiyksikköä ja yli kymmensivuisten esitysten määrä 
noussut vastaavasti 50 prosenttiyksikköä. Osasyynä hallituksen esitysten 
sivumäärän kasvulle voivat olla lisääntyneet vaatimukset arvioida esityk-
sissä eri vaikutuslajeja ja vaihtoehtoja. Vaarana kuitenkin on, että laajem-
mat hallituksen esitykset ovat kansalaisille ja kansanedustajille entistä vai-
keammin ymmärrettäviä. Säädöstuotannon lisääntyminen kiihdyttää myös 
yhteiskunnan oikeudellistumista eli yhä useampien ilmiöiden sääntelemistä 
yhtä tarkemmin, mikä lisää oikeustieteen ammattilaisten ja oikeustieteelli-
sen argumentoinnin käyttöä yhä useammilla yhteiskunnan alueilla. 
 
 

                                                 
46 Perustelusivujen lukumäärä tarkoittaa tässä sivumäärää ennen lakiehdotuksia. 
47 Säädösten määrän kasvusta ks. Paremman sääntelyn toimintaohjelma (2006), 62–65 ja 
Valtioneuvoston säädöspolitiikan muodostaminen (1999), 7, 8.  
48 Vuosien 1980–1998 tiedot Ervasti & Tala & Castrén (2000), 23, 24. Taulukon luvut 
ovat keskiarvoja. 
49 Ervasti & Tala & Castrén (2000), 23. 
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Kuvio 2 Lakiehdotusten lukumäärän jakauma 1980–200950 
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Kuvio 3 Hallituksen esitysten perustelusivujen lukumäärä 1980–200951 
 
 
2.1.2 Ministeriöiden erot säädöstuotannossa 

Annettujen hallituksen esitysten lukumäärä vaihtelee huomattavasti minis-
teriöittäin. Selkeästi eniten niitä antavat valtiovarainministeriö (21 prosent-
tia vuoden 2009 hallituksen esityksistä) sekä sosiaali- ja terveysministeriö 
(20 %). Niiden hallinnonaloille kuuluviin verotukseen ja sosiaalietuuksiin 

                                                 
50 Vuosien 1980–1998 tiedot Ervasti & Tala & Castrén (2000), 23. Absoluuttiset luvut 
ovat liitetaulukossa 1. 
51 Vuosien 1980 ja 1994 osalta tiedot Ervasti & Tala (1996), 219 ja vuoden 1998 osalta 
Ervasti & Tala & Castrén (2000), 125. Absoluuttiset luvut ovat liitetaulukossa 2. 
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liittyy paljon yksityiskohtaista ja usein muutettavaa lainsäädäntöä52. Näi-
den jälkeen seuraavat liikenne- ja viestintäministeriö (11 %), oikeusminis-
teriö (11 %) sekä työ- ja elinkeinoministeriö (10 %). Selkeästi vähiten esi-
tyksiä antavat ulkoasiainministeriö (2 %), puolustusministeriö (2 %) ja val-
tioneuvoston kanslia (ei esityksiä vuonna 2009). Ministeriöiden osuudet 
hallituksen esityksistä on esitetty kuviossa 4 harmailla, vasemmanpuoleisil-
la pylväillä. 
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Kuvio 4 Ministeriöiden osuudet hallituksen esityksistä vuonna 200953 
 
Ministeriöt antavat myös keskimäärin erilaajuisia esityksiä. Tätä havain-
nollistaa kuvion 4 musta, oikeanpuoleinen palkki. Vaikka oikeusministeri-
ön osuus hallituksen esityksistä oli noin kymmenys (11 %), oli sen osuus 
kaikkien hallituksen esitysten perustelusivujen määrästä yli viidennes 
(22 %). Keskimääräistä huomattavasti pidempiä esityksiä antoi myös sisä-
asiainministeriö (4 % esityksistä, 7 % sivumäärästä). Toista ääripäätä edus-
taa sosiaali- ja terveysministeriö, joka antoi viidenneksen esityksistä, mutta 
vain reilun kymmenyksen (13 %) niiden sivumäärästä. Huomattavan lyhyi-
tä esityksiä laadittiin myös ympäristöministeriössä (5 % esityksistä, 2 % 
sivumäärästä) ja valtiovarainministeriössä (21 % esityksistä, 18 % sivu-
määrästä). Liitetaulukosta 4 käy ilmi, että oikeusministeriössä ja sisäasi-
                                                 
52 Valtioneuvoston säädöspolitiikan muodostaminen (1999), 17. 
53 Lukuarvot ovat liitetaulukossa 3. 
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ainministeriössä vähintään kolmekymmentäsivuisten esitysten osuus oli 
poikkeuksellisen suuri.  

Eniten pykäliä antoivat valtiovarainministeriö (29 % kaikista annetuista 
pykälistä), liikenne- ja viestintäministeriö (18 %), oikeusministeriö (18 %) 
sekä sosiaali- ja terveysministeriö (14 %). Lakiehdotuksia puolestaan an-
toivat eniten valtiovarainministeriö (31 % kaikista lakiehdotuksista), työ- ja 
elinkeinoministeriö (21 %) sekä liikenne- ja viestintäministeriö (14 %).  

Erot ministeriöiden välillä voivat johtua osittain sattumasta. Esimerkiksi 
oikeusministeriö valmisteli kaksi sivumäärältään kaikkein laajinta esitystä, ja 
eniten lakiehdotuksia sisältynyt esitys sattui valtiovarainministeriölle. Tau-
lukkoon 2 on koottu tiedot seitsemästä poikkeuksellisen laajasta esityksestä 
joko lakiehdotusten, pykälien tai perustelusivujen lukumäärän perusteella.  
 
Taulukko 2 Poikkeuksellisen laajoja hallituksen esityksiä vuonna 2009 

Esitys Aihe 
Hallinnon-

ala Sivuja 
Pykäliä, 

kpl 
Lakiehdo-
tuksia, kpl 

HE 24/2009 Asunto-osakeyhtiölaki OM 301,5    347    18 
HE 161/2009 Aluehallinto VM  83,5 1 040 215 
HE 208/2009 Liikennehallinto LVM  16,5    273   54 
HE 248/2009 Meren suojelu LVM 141,5    181   17 
HE 273/2009 Kaivostoiminta TEM 207       9 206 
HE 277/2009 Vesilainsäädäntö OM 214    372   16 
HE 288/2009 Verohallinto VM  26,5    346   35 
 
 
2.1.3 Euroopan unionin vaikutus uuteen lainsäädäntöön 

Unionioikeuden painoarvoa kansallisessa lainsäädännössä on yritetty las-
kea useampaan otteeseen, mutta laskelmat toisensa jälkeen on tuomittu 
epävarmoiksi54. Määrälliset laskelmat eivät huomioi esimerkiksi sitä, että 
joidenkin elämänalueiden sääntely vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen toi-
sia enemmän55. Vajaassa puolessa vuoden 2009 hallituksen esityksistä 
(43 %) viitattiin jonkinlaiseen EU-kytkentään. Siis käänteisesti vähän yli 
puolessa (57 %) hallituksen esityksistä ei mainittu mitään kytkentää 
unionioikeuteen. Tämänkään tuloksen perusteella ei voida tehdä pitkälle 
meneviä johtopäätöksiä unionioikeuden todellisesta painoarvosta Suomes-
sa. EU:n vaikutusta hallituksen esityksen taustalla ei ole aina tuotu selkeäs-
ti esiin, ja joskus EU-oikeuteen on viitattu lisäperusteena ilman todellista 
merkitystä uuden lain säätämisen kannalta. Lisäksi huomattava osa unioni-
oikeudesta on Suomessa vahvasti velvoittavaa oikeutta ilman kansallista 

                                                 
54 Kattavan yhteenvedon aiheesta tarjoaa Liukko (2006). Liukko itse päätyy arvioimaan, 
että EU:n vaikutus tuntuu alle puolessa Suomessa sovellettavasta lainsäädännöstä.  
55 Liukko (2006), 219. 
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täytäntöönpanoa. Lainsäädännön ohella oikeustilaa määrittelee EU:n tuo-
mioistuimen oikeuskäytäntö. EU:n painoarvosta kertoo esimerkiksi se, että 
valtioneuvosto antaa eduskunnalle vuosittain EU:n lainvalmisteluun ja po-
litiikkaan liittyviä U- ja E-kirjelmiä lähes saman verran kuin hallituksen 
esityksiä56. 

Tässä tutkimuksessa hallituksen esitys on saanut merkinnän EU-
kytkennästä jo vähäisemmästäkin maininnasta. Lisäksi on syytä huomata, 
että hallituksen esitykset sisältävät hyvin eritasoisia viittauksia unionioi-
keuteen. Suurin osa EU-taustaisista hallituksen esityksistä liittyi asetuksiin 
ja direktiiveihin, kuten ilmenee taulukosta 3. Hallituksen esityksellä on 
voinut olla samanaikaisesti useampia taulukossa mainittuja taustatekijöitä.  
 
Taulukko 3 EU:n vaikutus uuteen lainsäädäntöön Suomessa 2009 
EU-kytkennän luonne Frekvenssi Osuus kaikista esityksistä 
Asetuksen toteutus 21   7,4 % 
Direktiivin täytäntöönpano 17   6,0 % 
Direktiivin täytäntöönpano kansallisten 
         sääntelytarpeiden ohella 47 16,7 % 
Komission päätös 16   5,7 % 
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen ratkaisu   4   1,4 % 
Euroopan unionin neuvoston puitepäätös   3   1,0 % 
EU-liitännäinen sopimus   5   3,9 % 
EU:n toimintapolitiikka, pehmeä linjaus 30 10,6 % 
 
 
Asetukset ovat sellaisenaan jäsenmaissa sovellettavaa oikeutta, eikä niiden 
tekstiä saa toistaa kansallisessa lainsäädännössä. Vuosittain niitä on annettu 
noin kahdeksansataa57. Asetuksiin liittyvissä hallituksen esityksissä on 
usein kyse toimivaltaisten viranomaisten määrittelystä. Esimerkiksi liiken-
teen turvallisuusvirasto määriteltiin asetuksen tarkoittamaksi ilmailua val-
vovaksi viranomaiseksi Suomessa (HE 211/2009). Muutoin viittaukset ase-
tuksiin perusteluissa ovat usein yleisluontoisia tai vähämerkityksisiä. Esi-
merkiksi eläinten rekisteröintiä koskevassa esityksessä (HE 188/2009) pää-
tettiin sisällyttää lain soveltamisalaan asetuksessa tarkoitetut haaskanruo-
kintapaikat. 

Direktiivit edellyttävät aina kansallista täytäntöönpanoa. Ne ovat tavoit-
teen suhteen sitovia, mutta jättävät täytäntöönpanon muodon ja keinot jä-
senvaltion harkittavaksi. Direktiivien vaikutuksen aste riippuu siitä, kuinka 
paljon ne mahdollistavat kansallista liikkumavaraa58 ja kuinka uusia niiden 
sisältämät vaatimukset ovat suhteessa jo sovellettavaan Suomen lainsää-

                                                 
56 Liukko (2006), 237, 238. 
57 Liukko (2006), 230, 231. 
58 Liukko (2006), 224. 



 

 

15

däntöön. Hallituksen esityksissä mainitaan usein kansallisille viranomaisil-
le jätetystä harkinnanvarasta toimeenpanon suhteen, mutta sen käyttämises-
tä ei aina kerrota selkeästi59. 

Komission päätökset liittyvät useimmiten valtiontukiin eli yksityisen 
liiketoiminnan kansalliseen tukemiseen. Päätökset ovat yksi EU:n säädös-
tyypeistä, mutta niitä on kuvattu luonteeltaan hallintopäätöksiksi60. Huonon 
taloussuhdanteen takia vuoden 2009 hallituksen esityksiin sisältyy useita 
ehdotuksia kansallisiksi tuiksi, joille on vaadittu ensin komission hyväk-
syntä (HE 5/2009, HE 6/2009). Esimerkiksi pankkien tukemista koskevas-
sa esityksessä (HE 4/2009) luetellaan suuri määrä komission määrittelemiä 
ehtoja tuelle. Maataloustukia voitiin lisätä (HE 9/2009), kun Suomen ja 
komission välisissä neuvotteluissa saatiin suotuisa tulos pohjoisten tukien 
laajentamisesta. Esimerkkinä muilta oikeudenaloilta Suomen oli muutetta-
va tasa-arvolakia (HE 44/2009), kun komissio katsoi lausunnossaan, ettei 
se täyttänyt tasa-arvodirektiivin vaatimuksia. Komission kannanotot eivät 
aina koske nimenomaan Suomea, vaan niitä saatetaan esitellä myös yleises-
ti oikeustilan kuvaamiseksi (HE 37/2009, HE 54/2009, HE 158/2009).  

Ainoastaan yksi Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen (nykyisin Euroo-
pan unionin tuomioistuin) ratkaisu koski nimenomaisesti Suomea. Suomen 
tuli palauttaa aiheettomasti perittyjä arvonlisäveroja ulkomailta tuoduista 
autoista (HE 97/2009). Kolmessa hallituksen esityksessä viitattiin tuomio-
istuimen ratkaisuihin oikeustilan esittelyssä. Esimerkiksi yliopistojen vero-
tusta koskevassa esityksessä (HE 244/2009) käsiteltiin tuomioistuimen tul-
kintaa siitä, mikä katsotaan yritystoiminnaksi. Puun myyntitulon, taiteili-
joiden ja urheilijoiden verotuksen keventämistä koskevassa esityksessä 
(HE 173/2009) esiteltiin useita tuomioistuimen ratkaisuja. 

Euroopan unionin neuvoston puitepäätökset61 koskevat poliisi- ja rikos-
oikeudellista yhteistyötä. Ne tulee panna erikseen täytäntöön jäsenvaltioiden 
lainsäädännössä. Vuonna 2009 pantiin uudella lailla täytäntöön puitepäätök-
set todisteiden luovuttamisesta rikosasioissa (HE 268/2009) ja annettujen 
tuomioiden huomioon ottamisesta uudessa EU:n rikosprosessissa (HE 
261/2009). Sen sijaan rajat ylittävää viranomaisten yhteistyötä koskevan 
esityksen (HE 56/2009) taustalla neuvoston puitepäätöksen merkitys oli vä-
häinen. 

EU:n tekemät kansainväliset sopimukset ovat sellaisenaan Suomessa 
vahvasti velvoittavaa oikeutta. Ne kuitenkin pannaan Suomessa täytäntöön 
hallituksen esityksellä, mikäli sopimus joiltain osiltaan kuuluu jäsenvaltioi-
                                                 
59 Hyvärinen & Tala (2004), 8–10. 
60 Liukko (2006), 232. 
61 Lissabonin sopimuksen tultua voimaan 1.12.2009 puitepäätös ei enää kuulu unionin 
säädösinstrumenttien joukkoon. 
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den, eikä unionin toimivaltaan. Tällainen sekamuotoinen sopimus oli esi-
merkiksi Australian kanssa tehty sopimus lentomatkustajien tietojen luovut-
tamisesta (HE 116/2009). Lisäksi hallituksen esityksissä on saatettu viitata 
Euroopan yhteisön sopimuksiin oikeustilan esittelyn yhteydessä. Esimerkiksi 
vesilainsäädännön uudistuksessa (HE 277/2009) kerrotaan meren suojeluun 
liittyvästä sopimuksesta, jonka merkitys Suomelle arvioidaan kuitenkin vä-
häiseksi.  

Lisäksi hallituksen esityksissä on runsaasti viittauksia erilaisiin pehmei-
siin linjauksiin ja toimintapolitiikkoihin. Niihin kuuluu erilaisia suosituksia, 
lausuntoja, päätöslauselmia, kannanottoja, suuntaviivoja, tiedonantoja, vih-
reitä ja valkoisia kirjoja, joilla ei ole oikeudellisesti sitovaa vaikutusta. Täl-
lainen pehmeä sääntely usein täydentää unionin sitovaa sääntelyä tai ennakoi 
sitä. Hallituksen esityksissä EU:n pehmeään sääntelyyn viitataan useimmiten 
lisäperusteena ja se näyttää olevan harvoin uuden lain säätämisen pääsyynä. 
Hallituksen esitysten taustatekijöinä tuotiin esille muun muassa EU:n alue-
politiikka (HE 146/2009), kalastuspolitiikka (HE 17/2009) ja talouspolitiik-
ka (HE 201/2009). 

EU-taustaiset esitykset ovat selvästi keskimääräistä laajempia. Lähinnä 
direktiivien täytäntöönpanoon liittyvät esitykset ovat yli kaksi kertaa kes-
kimääräistä pidempiä ja sisältävät kolme kertaa enemmän pykäliä (tauluk-
ko 4). Tulos pätee myös käänteisesti; mitä pidemmästä esityksestä oli kyse, 
sitä todennäköisemmin sen taustalla vaikutti EU:n politiikka. Alle kol-
mesivuisista esityksistä oli jonkinlainen EU-kytkentä 24 prosentilla, mutta 
vähintään kolmekymmentäsivuisilla esityksillä se oli 69 prosentilla. EU-
taustaisten esitysten laajuudelle on ainakin kaksi mahdollista selitystä. En-
siksikin saattaa olla, että EU puuttuu keskimääräistä merkittävämpiin yh-
teiskunnallisiin ongelmiin, joiden käsittely vaatii paljon sivuja hallituksen 
esityksissä. Toiseksi EU-sääntely voi olla sääntelytarkkuudeltaan kansallis-
ta yksityiskohtaisempaa. EU:ssa säännellään paljon myös sellaisia asioita, 
joilla on merkitystä vain osalle jäsenvaltioista tai alueista62.  
 
Taulukko 4 Unionioikeuteen pohjautuvien hallituksen esitysten laajuus vuonna 2009 
 Sivumäärän 

mediaani 
Pykälien 

lukumäärän mediaani 
Kaikki hallituksen esitykset 11   8 
Direktiivin täytäntöönpano 25 24 
Direktiivi ja kansallisia sääntelytarpeita   18,5 10 
Asetuksen toteutus 15 14 
 
 

                                                 
62 Liukko (2006), 229; Valtioneuvoston säädöspolitiikan muodostaminen (1999), 14. 
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Vaikka unionioikeuden vaikutuksesta hallituksen esitysten takana onkin 
mahdotonta antaa tarkkaa lukuarvoa, näyttää sen merkitys kuitenkin kiis-
tatta lisääntyneen viime vuosina. Vuodesta 2003 maininnat direktiivien 
täytäntöönpanosta hallituksen esityksissä ovat lisääntyneet 7 prosenttiyk-
sikköä ja samaan aikaan hallituksen esitykset vailla viittauksia EU:n poli-
tiikkaan ovat vähentyneet 12 prosenttiyksikköä63. Yhteenveto aikaisemmis-
ta tutkimustuloksista unionioikeuden vaikutuksesta hallituksen esitysten 
taustalla on koottu liitetaulukkoon 6. Niistä keskenään vertailukelpoiset 
tulokset osoittavat vaikutuksen lisääntyneen. 

Unionioikeuden painoarvo vaihtelee suuresti oikeudenaloittain. EU-
oikeus koskee vahvasti muun muassa kuluttajaoikeutta64, kilpailuoikeutta65, 
maanviljelyä, ympäristönsuojelua ja terveydensuojelua. Erot näkyvät mi-
nisteriöiden sääntelyaloitteiden jakaumissa. Suuremmista ministeriöistä 
eniten EU-kytkentöjä sisältyi maa- ja metsätalousministeriön (68 prosenttia 
hallinnonalan esityksistä), liikenne- ja viestintäministeriön (66 %)66 sekä 
työ- ja elinkeinoministeriön (57 %) esityksiin. Direktiivejä täytäntöönpani-
vat erityisen runsaasti valtiovarainministeriö (taustalla 31 %:ssa oman hal-
linnonalan esityksistä) sekä työ- ja elinkeinoministeriö (25 %). Asetuksia 
täydentävää tai toteuttavaa sääntelyä valmisteltiin runsaasti liikenne- ja 
viestintäministeriössä (38 %) sekä maa- ja metsätalousministeriössä 
(24 %). Ministeriöiden väliset erot on esitetty liitetaulukossa 7. 

Kun yhdistetään nyt saadut tiedot EU-kytkentöjen määristä ministeriöit-
täin sekä SÄVY-hankkeen (säädösvalmistelun yritysvaikutusten arviointi-
hanke)67 keräämät vastaavat tiedot, näyttää unionioikeuden vaikutus kos-
kevan erityisesti maa- ja metsätalousministeriötä, liikenne- ja viestintämi-
nisteriötä, työ- ja elinkeinoministeriötä sekä valtiovarainministeriötä. Puh-
taasti kansallisten lainsäädäntöaloitteiden osuus on verrattain suuri sosiaa-
li- ja terveysministeriöllä sekä opetusministeriöllä. Tämä on luonnollista, 
sillä esimerkiksi opetus- ja kulttuurialoilla unionille ei ole annettu toimival-

                                                 
63 Vertailu on tehty Talan (2004) tutkimukseen, joka käsitteli EU:n vaikutusta vähintään 
30-sivuisissa hallituksen esityksissä yhden vuoden aikana (1.6.2003–31.5.2004). Ks. 
liitetaulukko 5. 
64 On arvioitu, että 85 % eurooppalaisesta kuluttajansuojalainsäädännöstä on peräisin 
Euroopan yhteisöstä; Kuluttajien luottamuksen voittaminen (2008). 
65 Yritystoimintaa koskevasta sääntelystä noin puolet on peräisin EU:sta; Hallituksen 
strategia-asiakirja 2007, 91. Elinkeinoelämän keskusliiton selvityksen mukaan vuonna 
2008 EU-tausta oli 44 prosentilla niistä hallituksen esityksistä, joilla oli merkitystä yri-
tysten kannalta; Elinkeinoelämän keskusliitto (2009). 
66 Vuonna 1995 liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonalan lainsäädännöstä yli 50 % 
kytkeytyi välittömästi yhteisöoikeuteen; Säädösvalmistelu ministeriöissä (1996), 80. 
67 Kauppa- ja teollisuusministeriön johtamassa SÄVY-hankkeessa tutkittiin yritysvaiku-
tusten arviointeja vuosina 2005 ja 2006. Liitetaulukossa 8 on yhteenveto ministeriöiden 
sääntelyaloitteiden kansainvälisyydestä SÄVY-hankkeen mukaan. 
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taa hyväksyä sitovaa sääntelyä, vaan niillä aloilla EU voi ainoastaan toteut-
taa tukitoimia. 
 
 
2.1.4 Kansainväliset sopimukset 

Kansainvälisiin sopimuksiin liittyvien hallituksen esitysten osuus on mer-
kittävästi kasvanut. Vuonna 2009 kansainvälisiin sopimuksiin liittyi 13 
prosenttia esityksistä (36 kappaletta), mikä on huomattavasti enemmän 
kuin 5 prosentin osuus vuosina 1994 ja 199868. Muutaman prosenttiyksikön 
kasvusta selittää OECD:n hanke haitallisen verokilpailun hillitsemiseksi, 
joka oli taustalla yhdessätoista hallituksen esityksessä, jotka koskivat vero-
tietojen vaihtamista. Mutta vaikka nämä esitykset jätettäisiin huomiotta, 
olisi kansainvälisiin sopimuksiin liittyvien hallituksen esitysten osuus yhä 
9 prosenttia. Kansainvälisten sopimusten määrä ei kuitenkaan kokonaisuu-
dessaan ole kasvanut, vaan ainoastaan lailla voimaan saatettujen sopimus-
ten osuus69. Kansainvälisiin sopimuksiin liittyvät hallituksen esitykset oli-
vat selkeästi keskimääräistä lyhyempiä. Kun kaikissa hallituksen esityksis-
sä sivujen mediaani oli 11 sivua, oli kansainvälisiin sopimuksiin liittyvien 
hallituksen esitysten mediaani vain 8,5 sivua. 

 Selkeästi eniten kansainvälisiin sopimuksiin liittyviä esityksiä valmis-
teli valtiovarainministeriö (18 kappaletta). Kaikki ulkoasianministeriön 
antamat viisi hallituksen esitystä koskivat kansainvälisiä sopimuksia. Muil-
la ministeriöillä näitä esityksiä oli vain muutamia. Yleisimpiä sopimusten 
aiheita olivat verotuksen (18 kappaletta) ohella vesistöt (5 kappaletta), puo-
lustus ja turvallisuus (5 kappaletta) sekä sijoitustoiminta (4 kappaletta). 
Valtaosa sopimuksista (28 kappaletta) oli vain kahden valtion välisiä. Yh-
teenveto vuoden 2009 hallituksen esityksistä, jotka liittyivät kansainvälisiin 
sopimuksiin, on esitetty liitetaulukossa 9. 

 
 

2.1.5 Uuden lainsäädännön kansallinen tausta 

Unionioikeuden vaikutuksen kasvusta huolimatta on lainsäädäntöaloite 
monilla oikeudenaloilla pääosin yhä kansallinen. Uuden lainsäädännön 
valmistelun aloittaminen voi juontaa juurensa hyvin erilaisiin taustatekijöi-
hin, joista on koottu esimerkkejä taulukkoon 5. Esimerkit ovat lainauksia 

                                                 
68 Ervasti & Tala & Castrén (2000), 31. 
69 Uusien valtiosopimusten lukumäärät viime vuosina: 2004: 176 sopimusta, 2005: 112 
sopimusta, 2006: 119 sopimusta, 2007: 120 sopimusta, 2008: 127 sopimusta, 2009: 92 
sopimusta.  
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hallituksen esityksistä, joten todellisuudessa niiden taustalla voi olla mui-
takin tekijöitä, jotka on jätetty ilmoittamatta. Erilaisista lainsäädäntöaloit-
teista ei voitu tehdä kattavaa tilastoa, koska niiden dokumentointi oli huo-
mattavan vaihtelevaa ja luokittelu vaikeaa. Tämän vuoksi lukuarvojen si-
jaan asiaa kuvataan tässä laadullisten esimerkkien avulla. 
 
Taulukko 5 Esimerkkejä kansallisista lainsäädäntöaloitteista 
Lainsäädännön  
tausta 

Esimerkki 

Eduskunnan ponsi Asuntosäästöpalkkio (HE 75/2009): 
”Eduskunta käsitellessään hallituksen esitystä asuntosäästöpalk-
kiojärjestelmää koskevan lainsäädännön kehittämisestä (HE 
276/2004) hyväksyi ympäristövaliokunnan lausumat, joiden mu-
kaan Eduskunta edellyttää, että hallitus ryhtyy viipymättä toi-
menpiteisiin asetustasolla säädettyjen ASP-lainojen enimmäis-
määrän nostamiseksi järjestelmän käyttökelpoisuuden lisäämi-
seksi ja että hallitus selvittää jatkossa mahdollisuudet ASP-
lainojen valtiontakauksen enimmäismäärän nostamiseksi ja tekee 
tätä tarkoittavan esityksen. Sittemmin Eduskunta on uudistanut 
lausumat, viimeksi helmikuussa 2009.” 

Ehdotus  
aikaisemmassa  
hallituksen  
esityksissä 

Valtion osuus sairausvakuutusten kuluista (HE 12/2009):  
”Sairausvakuutuslain 18 luvun 13 §:n 1 momenttia ehdotettiin 
muutettavaksi myös hallituksen esityksessä laiksi sairausvakuu-
tuslain muuttamisesta (HE 135/2008 vp). -- ehdotettu ja edus-
kunnan hyväksymä 18 luvun 13 §:n muutos jäi toteutumatta.” 

Hallituksen  
strategia-asiakirja 

Suomen ja Yhdysvaltojen yhteistyö puolustushankinnoissa 
(HE 25/2009): 
”Matti Vanhasen toisen hallituksen 5 päivänä joulukuuta 2007 
antaman strategia-asiakirjan 8.2 kohdassa on tämän tavoitteen 
yhdeksi indikaattoriksi asetettu Suomen ja Yhdysvaltojen välisen 
materiaaliyhteistyötä käsittelevän yhteisymmärryspöytäkirjan 
(MOU) kansallinen voimaansaattaminen ja yhteistyön tulokset.” 

Hallitusohjelma Radiotaajuuksien huutokauppa (HE 37/2009): 
”Pääministeri Matti Vanhasen II hallituksen hallitusohjelman 
mukaan radiotaajuuksien käyttöä uudistetaan maltillisesti jousta-
vampaan ja tehokkaampaan suuntaan.” 

Kehittämis-,  
politiikka- tai  
toimintaohjelma 

Kuvaohjelmien tarkastaminen (HE 14/2009): 
”Mediakasvatuksen kehittäminen on tärkeässä asemassa lapsi- ja 
nuorisopolitiikan kehittämisohjelmassa 2007—2011 ja lasten, 
nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelmassa. Nämä 
kysymykset ovat esillä myös liikenne- ja viestintäministeriön 
koordinoimassa arjen tietoyhteiskunnan toimintaohjelmassa.” 

Lakitekninen  
uudistus 

Liikennehallinnon uudistus (HE 254/2009): 
”Liikenne- ja viestintäministeriössä on valmisteltu ehdotus vuo-
den 2010 alusta toteutettavaksi liikennehallinnon laajamittaiseksi 
virastouudistukseksi. Tähän muutokseen liittyen on valmisteltu 
lakiehdotukset yli 50 lain muuttamiseksi niin, että viranomaisten 
nimet on muutettu vastaamaan perustettavia uusia virastoja tai 
aluehallinnon uudistushankkeen mukaisia uusia viranomaisia.” 
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Oikeuskanslerin 
kannanotto 

Tapaturmavakuutuslain muutos (HE 224/2009): 
”Oikeuskanslerin näkemyksen mukaan sosiaali- ja terveysminis-
teriön tuli ryhtyä tarpeellisiin toimenpiteisiin lain muuttamiseksi, 
jos lääketieteessä on tapahtunut sellaista kehitystä, että tapatur-
mavakuutuslain 18 a § ei enää täytä perustuslain 6 §:n mukaisia 
vaatimuksia kipupotilaiden yhdenvertaisesta kohtelusta. -- Sa-
malla kannanotossa kiinnitettiin huomioita myös siihen, että 
haitan arvioinnin perusteista tulisi säätää nykyistä selkeämmin 
lain tasolla.” 

Perustuslain  
vaatimukset 

Laivamatkustajien henkilötietojen käyttö (HE 210/2009): 
”Esityksellä saatettaisiin matkustaja-aluksen henkilöluetteloita 
koskevat säännökset perustuslaissa edellytetyllä tavalla lain ta-
solle.” 

Tuomioistuinratkaisu Osingon verotus (HE 47/2009): 
”Asiaan liittyy vuonna 2008 julkaistu korkeimman hallinto-
oikeuden ratkaisu (KHO 2008:6). Tapauksessa oli kyse lääkäri-
toimintaa harjoittavan osakeyhtiön hakemasta ennakkoratkaisus-
ta. Tapauksessa järjestely mahdollisti sellaisesta työskentelystä 
saadun tulon nostamisen verovapaana tai lievästi verotettuna 
osinkona, jota tyypillisesti tehdään työsuhteessa ja josta saatava 
tulo tyypillisesti verotetaan ansiotulona.” 

Työmarkkinoiden 
keskusjärjestöjen 
aloite 

Työkyvyttömyyseläke (HE 68/2009): 
”Esitys perustuu työmarkkinoiden keskusjärjestöjen tammikuus-
sa 2009 tekemiin työmarkkinajärjestöjen eläkepolitiikkaa ja työt-
tömyysturvaa koskeviin esityksiin vuosille 2009–2014.” 

Valtioneuvoston 
periaatepäätös 

Ulkomaalaisten työntekijöiden verotustiedot (HE 95/2009): 
”Valtioneuvosto on 9 päivänä helmikuuta 2006 hyväksynyt periaa-
tepäätöksen talousrikollisuuden ja harmaan talouden vähentämi-
seksi vuosina 2006–2009. -- Talousrikostoimintaohjelmaan liittyy 
29-kohtainen luettelo lainsäädäntö- ja selvityshankkeista, joiden 
avulla päätös voidaan panna tehokkaasti täytäntöön. -- Valtioneu-
voston 25.6.2008 tekemä periaatepäätös ihmiskaupan vastaisesta 
tarkennetusta toimintasuunnitelmasta korostaa talousrikostorjunta-
ohjelmassa yksilöityjen toimenpiteiden toteuttamista.” 

 
 
Hallitusohjelmaan viitattiin viidenneksessä esityksistä. Selvästi useimmiten 
siihen viittasivat valtiovarainministeriö (14 esityksessä) sekä sosiaali- ja 
terveysministeriö (12 esityksessä). Osuus on kasvanut huomattavasti vuo-
den 1994 yhdestä prosentista ja vuoden 1998 kolmesta prosentista70. Halli-
tusohjelman laajuus ja yksityiskohtaisuus lisääntyi vuonna 2007, kun otet-
tiin ensi kertaa käyttöön hallituksen strategia-asiakirja. Laajassa 106-
sivuisessa strategia-asiakirjassa on täsmennetty hallitusohjelman tavoittei-
ta. Tämä on lisännyt hallitusohjelman painoarvoa ja laajuutta ja siten mah-
dollistanut hallitusohjelmaan viittaamisen yhä useampien esitysten yhtey-
dessä. Yksityiskohtaisempi hallitusohjelma kuitenkin vähentää mahdolli-

                                                 
70 Ervasti & Tala & Castrén (2000), 132. 
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suuksia sopeuttaa poliittisia valintoja taloudellisen tai yhteiskunnallisen 
tilanteen muuttuessa, mikä voi heikentää lainvalmistelun laatua. Lisäksi 
laatua voi heikentää hallitusohjelman valmistelu lyhyessä ajassa vailla 
suurta avoimuutta pienen poliittisista toimijoista, etujärjestöjen edustajista 
ja joistakin asiantuntijoista koostuvan ryhmän kesken.71  

Työmarkkinajärjestöjen keskeinen rooli lainvalmistelussa mainittiin 
useassa esityksessä72. Lähes kaikki näistä kuuluivat joko työ- ja elinkeino-
ministeriön tai sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalle. Erityisen sel-
keästi työmarkkinajärjestöjen vaikutusvalta kuvattiin muiden muassa esi-
tyksissä työriitojen sovittelusta (HE 19/2009), julkisesta työvoimapalvelus-
ta (HE 38/2009), työttömyysturvasta (HE 49/2009), eläkelaista (HE 
170/2009) sekä yhteistoiminnasta (HE 177/2009). Useassa esityksessä vii-
tattiin tärkeänä taustasyynä työmarkkinajärjestöjen linjaukseen eläkepoli-
tiikkaa ja työttömyysturvaa koskevista esityksistä vuosille 2009–2014 
(21.1.2009)73. 

Lakitekniset uudistukset koskevat pääasiassa viranomaisten organisaa-
tiomuutoksia. Ne ovat lyhyitä ja sisältävät hyvin niukkoja vaikutusarvioita. 
Joissakin on jopa suorasanaisesti todettu, ettei esitys muuta lakien sisältöä 
eikä siten vaikuta millään tavalla talouteen tai yhteiskuntaan (HE 
161/2009, HE 166/2009, HE 236/2009, HE 237/2009, HE 254/2009, HE 
289/2009). Lakitekniset uudistukset johtuvat useimmiten aikaisemmista 
lakimuutoksista. Onkin huomattu, että sääntelyn ulottamisella yhä laajem-
malle ja pienempiin yksityiskohtiin on taipumusta johtaa yhä uusiin sään-
nöksiin tulevaisuudessa, kun yhä useammat lait ovat jollain tapaa kytkök-
sissä toisiinsa74. 
 
 

                                                 
71 Ongelman tuovat esiin myös Harrinvirta & Magi (2010). Esimerkkinä hallitusohjel-
man nykyisenkaltaisesta valmistelusta johtuvista riskeistä voidaan mainita hallituksen 
esitys yritysten sukupolvenvaihdoksen keventämisestä (HE 53/2008). Esitys pohjautui 
hallitusohjelmaan, jossa uudistuksen sisällöstä oli sovittu; Hallitusohjelma (2007), 9. 
Hallitusohjelman mukainen esitys sai kuitenkin eduskunnassa valiokuntavaiheen asian-
tuntijakuulemisissa osakseen niin ankaraa arvostelua, että hallitus joutui sittemmin pe-
ruuttamaan esityksensä. 
72 Kolmikantaisessa lainvalmistelussa on vaarana, ettei työmarkkinajärjestöihin kuulu-
mattomien asemaa huomioida; Virén (2009), 665. Kytkentä työmarkkinajärjestöihin lisää 
lainsäädännön yksityiskohtaisuutta; Valtioneuvoston säädöspolitiikan muodostaminen 
(1999), 14. 
73 Linjaus löytyy esimerkiksi Elinkeinoelämän keskusliiton jäsenkirjeestä 28.1.2009. 
74 Wildavsky (1987), 62–85 on nimittänyt ilmiötä sääntelyn ahtaaksi tilaksi. Kun yhtä 
säännöstä muutetaan tuossa ahtaassa tilassa, se heijastuu useasti tarpeena muuttaa myös 
muita säännöksiä, joilla on kytköksiä alun perin uudistettavaksi tulleeseen säännökseen. 
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2.1.6. Deregulaatio 

Deregulaatiosta75, eli sääntelyn purkamisesta tai lieventämisestä, oli mai-
ninta 21 hallituksen esityksessä (noin 7:ssa prosentissa kaikista esityksistä). 
Nämäkin esitykset koskivat hyvin harvoin sääntelyn purkamista kokonaan 
säätämättä tilalle uusia pykäliä. Sääntelyn määrän kasvusuunta näyttääkin 
pysyvältä. Valtioneuvoston kanslian ministeriöille tekemässä kyselyssä 
tärkeimpänä esteenä deregulaatiolle pidettiin resurssien vähyyttä. Sää-
döshankkeita ei ole mahdollista toteuttaa pelkästään yksinkertaistamisen 
vuoksi, vaikka sille olisikin tarvetta. Säädöksiä selkeytetään ja poistetaan 
siten lähinnä kokonaisuudistusten yhteydessä.76 

Deregulaatioon liittyneet hallituksen esitykset voidaan jakaa kolmeen 
luokkaan. Ensiksikin tarpeettomia momentteja on voitu poistaa (HE 
202/2009) tai kokonainen laki kumota (HE 259/2009). On tosin huomatta-
va, että laeista luopuminen voi lisätä alemmanasteisia määräyksiä; esimer-
kiksi kevyemmän rekisteröintijärjestelmän toteutus voi vaatia valtioneu-
voston asetuksin säädettyjä toimialakohtaisia vaatimuksia (HE 100/2009). 
Toiseksi sääntelyn kohteena olevien yritysten tai yksityishenkilöiden liik-
kumavaraa on voitu lisätä, kuten helpottaa lupamenettelyjä (HE 10/2009), 
alentaa maksuja (HE 11/2009), pidentää määräaikoja (HE 35/2009) tai 
alentaa veroja (HE 231/2009). Kolmanneksi deregulaatio on voinut koskea 
viranomaisten toiminnan yksinkertaistamista, kuten hallintomenettelyn 
selkeyttämistä (HE 49/2009, HE 193/2009) tai siirtymistä etukäteisestä 
jälkikäteiseen valvontaan (HE 269/2009).  
 
 
2.2 Hallituksen esitysten sisällöllistä tarkastelua 

2.2.1 Valmistelutiedot 

Lähes kaikissa vuoden 2009 hallituksen esityksissä (95 %) oli jonkinlainen 
maininta valmistelutavasta. Liki puolet (49 %) kaikista esityksistä valmistel-
tiin ainoastaan virkatyönä. Virkatyön osuutta voidaan pitää korkeana siihen 
nähden, että valmistelun laajapohjaisuuden lisäämiseen on sitouduttu halli-
tuksen strategia-asiakirjassa ja aikaisemmin useissa kehittämisohjelmissa. 
Myönteistä kuitenkin on, että ainoastaan virkatyönä valmisteltujen esitysten 
osuus vaikuttaa laskeneen; vuonna 1994 se oli 61 prosenttia77 ja vuonna 
                                                 
75 Yleisesitys deregulaatiosta: Tala (1999), 45–50, 60, 61. Sääntelyn yksinkertaistaminen 
ja tarvittaessa purkaminen on mainittu yhtenä tavoitteena myös Hallituksen strategia-
asiakirjassa 2007, 91, 93–94. 
76 Kysely ministeriöille lainsäädäntösuunnitelman toteutumisesta (2008). 
77 Ervasti & Tala (1996), 53. 
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1998 se oli 57 prosenttia78. Työryhmissä valmisteltiin kaksi viidesosaa esi-
tyksistä. Työryhmiksi on tässä luettu valmistelumuodot, joihin on osallistu-
nut vastaavan ministeriön lisäksi ainakin yhden sidosryhmän edustaja, kuten 
toinen ministeriö, viranomainen tai järjestö. Työryhmävalmisteluun on las-
kettu mukaan myös muutama kehittämishankkeessa tai -ohjelmassa ja selvi-
tyshenkilön avulla valmisteltu esitys. Työryhmää itsenäisemmässä komitea- 
tai toimikuntamuodossa valmisteltiin vain 2 prosenttia esityksistä. Osuuksia 
on havainnollistettu kuviossa 5.  
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Kuvio 5 Vuoden 2009 hallituksen esityksissä ilmoitetut valmistelutavat 
 
Mitä pidemmästä esityksestä oli kyse, sitä todennäköisemmin se valmistel-
tiin laajapohjaisesti. Alle kolmesivuisista esityksistä valmisteltiin virkatyö-
nä 72 prosenttia, 10–30 sivun laajuisista esityksiä 51 prosenttia ja yli kol-
mekymmentäsivuisista esityksistä 34 prosenttia. Laajojen esitysten valmis-
telussa virkatyötä ovat käyttäneet eniten sisäasiainministeriö, valtiovarain-
ministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö79. 

Komiteavalmistelun osuus on pidemmällä aikavälillä romahtanut. 
Enimmillään komiteoita oli toiminnassa 1960-luvun alussa lähes neljä sa-
taa ja 1970-luvun alussakin 25080. Vielä 1980-luvun lopulla niitä asetettiin 

                                                 
78 Ervasti & Tala & Castrén (2000), 33. 
79 Ks. liitetaulukko 10. SÄVY-hanke laski, että yritysten kannalta merkittävistä lakiesi-
tyksistä valmisteltiin laajapohjaisesti (muutoin kuin virkatyönä) vuonna 2005 yhteensä 
30 % ja vuonna 2006 yhteensä 36 %; SÄVY-hankkeen analyysi (2006), 10, 11 ja SÄVY-
hankkeen analyysi (2007), 21. 
80 Tuori (1983), 382–389.  
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40–50 vuosittain, mutta 1990-luvun puolessa välissä enää reilut kymme-
nen81. Syynä vähentymiseen on mahdollisesti ollut ministeriöiden halu oh-
jata valmistelua tiukemmin, sillä laajapohjaiset komiteat toimivat työryh-
miä tai selvityshenkilöitä itsenäisemmin. Komiteavalmistelua on pidetty 
myös liian hitaana valmistelumuotona.82 Vuonna 2009 komiteassa tai toi-
mikunnassa valmisteltiin käräjäoikeuksien päätösten muutoksenhakua kos-
keva esitys (HE 105/2009), hallintolain muutos (HE 226/2009), nuorten 
rikoksentekijöiden asemaa koskeva esitys (HE 229/2009), meren suojelua 
koskeva esitys (HE 248/2009) sekä vesilain uudistus (HE 277/2009).  

Valmistelutapa vaihteli huomattavasti ministeriöittäin. Virkatyön osuus 
oli suurin puolustusministeriössä (100 %), sisäasiainministeriössä (73 %) ja 
maa- ja metsätalousministeriössä (60 %). Puolustusministeriö antoi vain 
viisi esitystä, jolloin sattuma voi selittää sen korkeaa tulosta. Toisaalta saat-
taa olla, etteivät puolustuspoliittiset ratkaisut aina luonteensa puolesta sovi 
laajapohjaiseen valmisteluun. Vähiten yksinomaan virkatyötä käytettiin 
työ- ja elinkeinoministeriössä (32 %), opetusministeriössä (35 %) ja ulko-
asiainministeriössä (40 %).83  

Hallitus voi lisätä poliittista ohjaustaan lainsäädännön suunnittelussa 
käsittelemällä esityksiä ennen eduskunnalle antamista hallituksen iltakou-
lussa, ministerivaliokunnissa tai ministerityöryhmissä. Hallituksen esityk-
sissä oli melko usein – 19 esityksessä – mainintoja näiden käyttämisestä 
lainvalmistelussa. Todellisuudessa luku on suurempi, sillä käsittelyä ei aina 
mainita hallituksen esityksessä. Kaikkein useimmin – kymmenen kertaa – 
mainittiin käsittely talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa84. Hallinnon 
ja aluekehityksen ministerityöryhmä tuotiin esille viisi kertaa ja sivistyspo-
liittinen ministerityöryhmä kolmesti. Aluehallinnon uudistuksessa (HE 
59/2009) ministerityöryhmän merkittävä rooli valmistelussa tuotiin poik-
keuksellisen selkeästi esille: 

                                                 
81 Vuonna 1994 kaikista esityksistä 14 prosenttia valmisteltiin komiteassa ja vuonna 
1998 osuus oli 8 prosenttia; Ervasti & Tala & Castrén (2000), 131, Ervasti & Tala 
(1996), 49. 
82 Komiteavalmistelun vähenemisen syistä ks. Vuorinen ym. (1985), 102, 116; Säädös-
valmistelun kehittäminen (1987), 120; Ervasti & Tala (1996), 49 ja Paremman sääntelyn 
toimintaohjelma (2006), 47, 48. 
83 Ks. liitetaulukot 11 ja 12. Nyt saadut tulokset poikkeavat hieman SÄVY-hankkeen 
tulosten osalta vuosilta 2005 ja 2006. Sen mukaan yrityksiin vaikuttavaa lainsäädäntöä 
valmisteltiin laajapohjaisimmin oikeusministeriössä, kauppa- ja teollisuusministeriössä 
sekä maa- ja metsätalousministeriössä ja erityisen paljon virkavalmistelua käytettiin 
valtiovarainministeriössä ja ympäristöministeriössä; liitetaulukko 8. 
84 Talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa tulee käsitellä asiat, jotka koskevat koko-
naistaloudellista kehitystä, julkisen talouden kehityksen pääsuuntaviivoja tai pääministe-
rin määräyksestä muutoin merkittäviä talouspoliittisia toimenpiteitä; valtioneuvoston 
ohjesääntö (262/2003) 28 §. 
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”Hankkeen valmistelu organisoitiin ohjausryhmään ja valmistelu-
ryhmään, jotka vastaavat työstään hallinnon ja aluekehityksen mi-
nisterityöryhmälle. -- Aluehallinnon uudistamishankkeen valmiste-
lua jatkettiin väliraportin ehdotusten pohjalta niitä muuttaen, tar-
kentaen ja täydentäen hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryh-
män päätöksen 8.5.2008 mukaisesti. Ministerityöryhmän linjaukset 
koskivat valtion aluehallinnon tehtävien järjestämistä, viranomais-
ten organisointia, viranomaisten toiminta-alueita ja toimipaikkaver-
kostoa sekä valtion ja kuntien aluekehitysvastuun järjestämistä. 
Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmän päätöksen mukai-
sesti hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi ja aluehallinnon uu-
distamishankkeen ohjausryhmä asettivat 22.5.2008 kaksitoista ala-
työryhmää uudistuksen jatkovalmistelua varten. -- Ehdotuksia käsi-
teltiin hankkeen valmisteluryhmässä ja ohjausryhmässä sekä hallin-
non ja aluekehityksen ministerityöryhmässä. Joulukuussa 2008 mi-
nisterityöryhmä päätti, että valmistelutyötä jatketaan ministerityö-
ryhmälle tehtyjen ehdotusten pohjalta niitä täydentäen, tarkentaen 
ja muuttaen.” 

 
Valmistelutapaa lukuun ottamatta tiedot sidosryhmien osallistumisesta oli-
vat usein niukkoja. Tässä sidosryhmän käsitettä on käytetty laajassa merki-
tyksessä lukien siihen eturyhmien ohella myös asiaan liittyvät viranomai-
set. Kuviossa 6 on havainnollistettu sidosryhmien virallisia vaikuttamis-
kanavia ennen eduskuntakäsittelyä. Ensiksikin sidosryhmä voi vaikuttaa 
osallistumalla valmisteluryhmään. Jos sidosryhmän edustaja ei pääse mu-
kaan valmisteluryhmään, sitä voidaan kuulla valmistelun aikana. Ministe-
riö voi järjestää suhteellisen valmiista ehdotuksesta kuulemis- ja kommen-
tointitilaisuuksia samaan aikaan useammalle sidosryhmälle. Lopuksi sidos-
ryhmät voivat antaa lausuntoja valmiista luonnoksesta hallituksen esityk-
seksi. Yleensä sidosryhmän vaikutusmahdollisuudet ovat sitä paremmat 
mitä aikaisemmassa vaiheessa se pääsee osallistumaan. 
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Vaikutuskanava  Tiedot vuoden 2009 hallituksen esityksissä 
 
Valmisteluryhmään 
osallistuminen 

Mikäli esitys valmisteltiin muuten kuin virkatyönä, mainit-
tiin mukana olevat sidosryhmät 72 prosentissa85. 

↓ 
Kuuleminen  
valmisteluvaiheessa86 

Sidosryhmien kuulemisesta valmisteluvaiheessa oli mai-
ninta 45 prosentissa esityksistä87. 

↓ 
Kuulemistilaisuuteen  
osallistuminen 

Kuulemistilaisuudesta oli maininta 12 prosentissa esityk-
sistä88. 

↓ 
Lausunnon  
antaminen 

Lausunnonantajia oli mainittu 66 prosentissa hallituksen 
esityksistä89.  

 
Kuvio 6 Sidosryhmien virallisen vaikuttamisen kanavat ennen eduskuntakäsittelyä ja 

maininnat niiden käytöstä vuoden 2009 hallituksen esityksissä 
 
Kuvion oikealla puolella ovat vuoden 2009 hallituksen esityksistä löytyvät 
maininnat sidosryhmien osallistumisesta näiden kanavien kautta. Erityisesti 
lausunnonantajien mainitsemisen osuutta, 66 prosenttia, voidaan pitää al-
haisena90. Jos lausunnonantajien lukumäärä oli kerrottu, oli niitä keskimää-
rin 27 mediaanin ollessa 18. Viisi esitystä sai yli 80 lausuntoa91. Muuta-
massa esityksessä mainittiin, ettei lausuntoja voitu pyytää kiireen vuoksi 
(HE 3/2009, HE 15/2009). Joissakin esityksissä kerrottiin, että yleisö on 
voinut vapaasti kommentoida luonnosta internetsivuilla (HE 35/2009, HE 
84/2009, HE 269/2009, HE 273/2009). 

Lausuntojen vaikutuksesta annettuun esitykseen kerrottiin poikkeuksel-
lisen konkreettisesti esimerkiksi vaalirahoitusuudistuksessa (HE 13/2009) 
                                                 
85 Osuus saatu laskutoimituksella 106/148, jossa osoittajana on niiden esitysten määrä, 
joiden valmisteluun sidosryhmien mainittiin osallistuneen ja nimittäjänä ovat muutoin 
kuin virkatyönä valmistellut esitykset. 
86 Tällä tarkoitetaan niiden sidosryhmien kuulemista, jotka eivät ole edustettuina valmis-
teluryhmässä. 
87 Osuus saatu laskutoimituksella 127/282. 
88 Osuus saatu laskutoimituksella 33/282. 
89 Osuus saatu laskutoimituksella 187/282. Tämä osuus näyttää kasvaneen vuodesta 
1994, jolloin se oli 54 %; Ervasti & Tala (1996), 55. 
90 Hallituksen esitysten laatimisohjeiden (2004), 18 mukaan hallituksen esityksessä on 
aina mainittava järjestetyt kuulemistilaisuudet, lausunnonantajat ja laaditut lausuntoyh-
teenvedot. 
91 Eniten, yli 300 lausuntoa, sai esitys aluehallinnon uudistamiseksi (HE 59/2009). Yli-
opistolain uudistus (HE 7/2009) sai 160 lausuntoa, vesilainsäädännön uudistus (HE 
277/2009) yli 100 lausuntoa, joukkoliikenteen uudistus (HE 110/2009) 100 lausuntoa ja 
hallintolain uudistus (HE 226/2009) 82 lausuntoa. 
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ja paikkatietoja koskevan direktiivin täytäntöönpanoon liittyvässä esityk-
sessä (HE 18/2009): 

 
”Määräaikaan mennessä saatiin kaikkiaan 17 lausuntoa. Saadun 
palautteen perusteella luovuttiin tässä vaiheessa ehdotuksesta muut-
taa rahankeräyslakia (255/2006) sekä velkojen jälki-ilmoittamista ja 
vaalikampanjan kokonaiskustannusten ylärajaa koskevista ehdotuk-
sista. Kampanjatilien ja vastaavien muiden selvitysten salassapitoa 
koskeva säännös siirrettiin viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annettuun lakiin. (HE 13/2009)” 
 
”Lausuntojen perusteella kävi ilmeiseksi, ettei direktiivin vähim-
mäisvaatimuksia laajemmalle täytäntöönpanolle ole edellytyksiä 
muun muassa sen vuoksi, ettei luonnoksen mukaista keskitettyä to-
teuttamismallia ole mahdollista toteuttaa nykyisten budjettikehysten 
puitteista. Tämän vuoksi keskitetystä mallista luovuttiin ja uusi laki-
luonnos kirjoitettiin hajautetun mallin pohjalta. (HE 18/2009)” 

 
Harrinvirta ja Magi (2010) ovat kritisoineet sidosryhmien kuulemista lain-
valmistelussa. Laajoja kuulemisia järjestetään liian harvoin, eikä kaikkia 
olennaisia sidosryhmiä kuulla. Lausuntoja ei oteta riittävästi huomioon 
valmistelussa kiireen ja poliittisten tavoitteiden vuoksi. Jonkin keskeisen 
sidosryhmän lausunnon sisältö saatetaan jättää poliittisista syistä kirjaamat-
ta hallituksen esitykseen. Lainvalmistelijat voivat myös olla jo etukäteen 
sitoutuneita johonkin tiettyyn ratkaisuun, eivätkä siksi huomioi riittävästi 
sidosryhmien mielipiteitä. Lisäksi ministeriöt antavat liian ylimalkaisia 
lausuntoja, eivätkä perehdy esityksiin riittävästi. 
 
 
2.2.2 Vaihtoehtoisten sääntelykeinojen arviointi 

Vaihtoehtoisten sääntelykeinojen arviointi92 hallituksen esityksissä on har-
vinaista93. Pehmeitä sääntelykeinoja, kuten itsesääntelyä, käytännesääntöjä 
tai sopimuksia, pohdittiin vaihtoehtoina ainoastaan 5 prosentissa hallituk-

                                                 
92 Hallituksen esitysten laatimisohjeiden (2004), 14 määräykset ovat tältä osin kovin 
kunnianhimoiset. Hallituksen esityksissä tulisi kuvata tiiviisti sekä lainsäädännöllisiä että 
muita vaihtoehtoisia ratkaisuja. Valitun sääntelykeinon ja muiden vaihtoehtojen hyödyis-
tä ja haitoista tulisi tehdä vertailu. Vertailuun pitäisi ottaa myös vaihtoehto, ettei mitään 
muutosta tehtäisi. 
93 OECD:n mukaan lainsäädäntöä pidetään Suomessa ensisijaisena ratkaisuna yhteiskun-
nallisiin ongelmiin ja vaihtoehtojen arviointi on rajoittunutta; OECD (2010), 100. Suo-
messa politiikka ja lainvalmistelu ovat kytköksissä toisiinsa ja vaihtoehtojen arvioinnille 
avoimia poliittisia suunnitelmia ilman ehdotuksia lakitekstiksi esitetään harvoin; OECD 
(2010), 19. Harrinvirta & Magi (2010) panivat merkille, että lainvalmistelijoilta puuttuu 
aikaa ja osaamista vaihtoehtojen arviointiin. 
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sen esityksistä. Oikeudellisia vaihtoehtoja arvioitiin hieman useammin, 17 
prosentissa esityksistä. Mitä laajemmasta esityksestä oli kyse, sitä todennä-
köisemmin se sisälsi vaihtoehtoisia ratkaisumalleja (liitetaulukko 13). 
Vaihtoehtojen arvioinniksi on tutkimusaineistossa luettu myös esityksiä, 
joissa ehdotettua sääntelyä on verrattu nykytilan jatkamiseen, eli kynnys on 
ollut hyvin alhaalla.  

Vaihtoehtoisten sääntelykeinojen arviointi on nelinkertaistunut viimeis-
ten viidentoista vuoden aikana. Vuonna 1994 niitä esiteltiin 4 prosentissa94 
ja vuonna 1998 vastaavasti 8 prosentissa95 hallituksen esityksistä (liitetau-
lukko 14). Pehmeitä sääntelykeinoja arvioitiin useimmiten liikenne- ja 
viestintäministeriön esityksissä, oikeudellisia puolestaan maa- ja metsäta-
lousministeriön sekä oikeusministeriön esityksissä (liitetaulukko 15).  

Tutkimusaineistossa esiintyneet vaihtoehtoisten sääntelykeinojen arvioin-
nit voidaan jakaa luonteensa perusteella neljään luokkaan. Ensiksikin vaihto-
ehtojen arviointia liittyi lain täytäntöönpanosta vastaavien viranomaisten va-
lintaan. Esimerkkeinä tästä voidaan esittää seuraavanlaisia tapauksia: 

 
• Kuolemansyyn selvittämistä koskeva sääntely sijoitettiin Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitoksen vastuulle aluehallintovirastojen, Valviran, uuden 
viraston perustamisen ja yliopistomallin sijaan, koska sillä oli aikaisem-
paa vastaavaa toimintaa, toimiva yhteistyö poliisin ja terveydenhuollon 
kanssa sekä akateeminen ilmapiiri (HE 151/2009). 

• Vammaisten tulkkauspalveluiden järjestämisen arvioitiin sopivan parhai-
ten Kansaneläkelaitokselle Valtiokonttorin, Stakesin, lääninhallitusten tai 
kuntayhtymien sijaan (HE 220/2009). 

• Paliskuntain yhdistyksen edustajakokous päätti, että poronhoitajien si-
jaisapukokeilu hoidettaisiin Maatalousyrittäjien eläkelaitoksen eikä So-
dankylän paikallisyksikön kautta (HE 221/2009). 

• Maaseutuhallinto päätettiin säilyttää edelleen kunnilla, jotta palvelut säi-
lyisivät lähellä asiakkaita (HE 232/2009). Vaihtoehtoina olivat tehtävien 
siirtäminen Maaseutuvirastoon tai Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökes-
kuksille. 

 
Toiseksi harkittiin vaihtoehtoisia tapoja direktiivien toteutukseen (HE 
74/2009, HE 106/2009, HE 134/2009, HE 260/2009). Kolmanneksi vaihto-
ehtojen arviointia liittyi lakisystemaattisiin perusratkaisuihin. Nuoria ri-
koksesta epäiltyjä koskeneessa esityksessä tehtiin harkintaa kokonaisuudis-
tuksen ja osittaisuudistuksen välillä (HE 229/2009). Muun muassa paikka-
tietoja koskevan direktiivin täytäntöönpanon yhteydessä pohdittiin, tulisiko 
säätää yleislaki vai erityislakeja. Esityksessä päädyttiin yleislain kannalle, 
jotta vältyttäisiin useiden lakien muuttamiselta ja asian hahmottaminen 
                                                 
94 Ervasti & Tala (1996), 47. 
95 Ervasti & Tala & Castrén (2000), 31. 
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olisi kansalaisen näkökulmasta helpompaa (HE 18/2009). Lisäksi esityksis-
sä tehtiin harkintaa sekamuotoisen täytäntöönpanolain ja asiasisältöisen 
täytäntöönpanolain välillä (HE 250/2009, HE 268/2009). 

Neljänneksi vaihtoehtojen arviointia liittyi myös perusratkaisun tekemi-
seen sääntelykeinojen välillä. Vaalirahoitusuudistuksessa osa sääntelystä, 
kuten kampanjakatto, jätettiin puolueiden välisten sopimusten varaan, joille 
esityksen todettiin jättävän paljon tilaa (HE 13/2009). Esityksessä arvopa-
perimarkkinalain muuttamisesta, jonka pääkohde olivat ulkomaiset selvi-
tysyhteisöt, todettiin arvopaperipörssin ja arvopaperikeskuksen itsesäänte-
lyn täydentävän merkittävästi voimassa olevaa lainsäädäntöä (HE 
187/2009). Esityksessä televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain muutta-
misesta (HE 87/2009) selostettiin uudistuksen taustalla ollutta direktiiviä, 
jossa kannustetaan alan toimijoita itse- ja yhteissääntelyyn. Esityksessä 
viitataan viranomaisten suositukseen elintarvikkeiden markkinoinnista lap-
sille ja rohkaistaan myös alan yrityksiä kehittämään tällaisia käytännesään-
töjä. Esityksessä muuntogeenisten ja tavallisten kasvilajikkeiden sekoittu-
misen ehkäisemisestä (HE 246/2009) päädyttiin suosittelemaan uuden lain 
säätämistä vakuutusjärjestelmän perustamisen sijaan, koska alussa tarpeek-
si monet viljelijät eivät liittyisi siihen mukaan, jolloin vakuutusmaksut 
nousisivat liian suuriksi. 

Lisäksi osassa esityksiä on tuotu esiin sääntelykysymyksiä, joita on 
harkittu lainvalmistelussa, mutta joista ei ole kuitenkaan päädytty teke-
mään ehdotuksia (HE 4/2009, HE 52/2009, HE 63/2009, HE 93/2009). Ky-
se ei siis ole ollut varsinaisista vaihtoehdoista sille, mitä on ehdotettu. Esi-
merkiksi oikaisuvaatimuksen käyttöä laajentaneessa esityksessä (HE 
226/2009) pohdittiin laajasti oikaisuvaatimuksen kehittämistä oikeussuoja-
keinona tulevaisuudessa. Esityksen mukaan oikaisuvaatimusjärjestelmän 
muuttaminen pakolliseksi varsinaisen muutoksenhaun esivaiheeksi voisi 
olla pitkällä aikavälillä perusteltua, mutta ei vielä tällä hetkellä. 

Sääntelytarkkuutta analysoitiin seikkaperäisimmin esityksessä alusten 
turvallisuuden parantamisesta (HE 250/2009). Perusteluissa viitataan lain 
ymmärrettävyyteen kansalaisten kannalta ja tuodaan selkeästi esille, mistä 
oikeustilan on tarkoitus ilmetä: 

 
”Lakiehdotuksia laadittaessa harkittiin, tulisiko laatia puitelaki, se-
kamuotoinen laki tai velvoitteet laajasti lain tasolla kirjaava laki. 
Puitelaki on lainsäädäntöteknisesti joustavin, kun taas yksityiskoh-
tainen erilaiset velvoitteet sisältävä laki on usein yksittäisen kansa-
laisen kannalta helpoimmin ymmärrettävissä. Lakiehdotuksia val-
misteltaessa on valittu eräänlainen puitelain ja sekamuotoisen lain 
välimuoto. Etenkään alusteknisten vaatimusten yksityiskohdat eivät 
ilmene lakiehdotuksesta selkeästi ilman Liikenteen turvallisuusviras-
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ton määräyksiin ja kansainvälisiin velvoitteisiin perehtymistä. Aluk-
sen miehitys- ja pätevyysvaatimusten osalta tavoitteena on ollut, että 
vaatimukset ilmenevät riittävän selvästi laista ja asetuksesta.” 

 
 
2.2.3 Oikeustilan kansainvälinen vertailu 

Alle puolessa kaikista hallituksen esityksistä (43 %) kuvattiin vähintään 
yhden EU-maan oikeustilaa. Vähintään yhden Pohjoismaan oikeustilaa 
kuvattiin kolmanneksessa (33 %) esityksistä. Ruotsi ja Tanska kuuluvat 
tässä kumpaankin kategoriaan. Osuudet olivat huomattavasti suurempia 
laajoissa esityksissä; vähintään 30-sivuisista esityksistä valtaosassa (78 %) 
oli kuvattu ainakin yhden EU-maan oikeustilaa (liitetaulukko 16).  

Kansainvälinen oikeusvertailu puuttui täysin yli puolesta (55 %) halli-
tuksen esityksistä. Osassa esityksiä (15,5 %, 18 kappaletta) oli ainoastaan 
kuvattu muiden maiden oikeustilaa tekemättä tästä kuitenkaan johtopäätök-
siä. Sen sijaan harvinaisen laaja kansainvälisen oikeustilan arviointi sisältyi 
esimerkiksi kaivoslain uudistukseen (HE 273/2009).  

Kaikkein eniten kansainvälisiä oikeusvertailuja tehdään sisäasiainminis-
teriössä (73 %:ssa hallinnonalan esityksistä), työ- ja elinkeinoministeriössä 
(64 %) sekä oikeusministeriössä (62 %). Vähiten vertailuja tekevät puoles-
taan ulkoasiainministeriö (20 %) sekä opetusministeriö ja ympäristöministe-
riö (23 %). Ulkoasiainministeriön alhaista osuutta selittää, että se panee täy-
täntöön runsaasti kansainvälisiä sopimuksia, joissa liikkumavaraa on vähän 
ja oikeusvertailujen tuoma lisäarvo pieni. Ministeriökohtaiset tiedot on esi-
tetty liitetaulukossa 17.  

Vuosien 1994–2009 aikana EU-maiden oikeustilan esittely näyttää py-
syneen samalla tasolla, mutta viittaaminen muihin Pohjoismaihin on lisään-
tynyt 8 prosenttiyksikköä (liitetaulukko 18). Tulos on mielenkiintoinen, 
sillä EU-maiden lukumäärä on kasvanut vuodesta 1994 viidellätoista, kun 
taas Pohjoismaiden painoarvon on usein väitetty vähentyneen Euroopan 
unionin merkityksen kasvettua. Toisaalta 1990-luvun puolivälissä unioniin 
liittyminen aiheutti runsaasti jäsenyyteen liittyvää lainsäädäntöä. 
 
 
2.2.4 Taulukoiden, kuvioiden ja lähdekirjallisuuden käyttö 

Taulukoiden ja kuvioiden käyttäminen hallituksen esityksissä on lisääntynyt. 
Vuonna 2009 niitä sisälsi 13 prosenttia (36 kappaletta) hallituksen esityksis-
tä. Vuonna 1994 vastaava osuus oli 7 prosenttia ja vuonna 1998 puolestaan 
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10 prosenttia96. Useimmiten taulukot havainnollistavat lukumäärien, kuten 
viranomaisten toimien, kehitystä.  

Kuvioiden käyttö on erityisen suositeltavaa, mikäli se havainnollistaa ja 
yksinkertaistaa esityksen asiasisältöä. Hyvä esimerkki tällaisesta kuviosta 
sisältyi ympäristöterveydenhuoltoa koskevaan esitykseen (HE 51/2009), 
jossa havainnollistettiin kunnallisen ympäristöterveydenhuollon organi-
saatiota (kuvio 7). Viranomaisten tehtävien ja organisaatiokaavion kirjoit-
taminen auki tekstissä olisi vaatinut paljon tilaa ja jäänyt todennäköisesti 
vaikeasti hahmotettavaksi. 
 

 
Kuvio 7 Esimerkki hallituksen esityksen asiasisältöä hyvin havainnollistavasta kuvios-

ta; aiheena ympäristöterveydenhuollon organisaatio 
 
Kirjallisia lähteitä mainittiin 35 prosentissa hallituksen esityksistä. Useim-
miten maininnat koskivat ministeriöiden, sektoritutkimuslaitosten, EU:n ja 
kansainvälisten järjestöjen tekemiä muistioita, selvityksiä ja tutkimuksia. 
Niiden sisällöstä ja keskeisimmistä tuloksista ei kuitenkaan aina kerrota, 
vaan ne saatetaan mainita luettelonomaisesti. Esimerkiksi esityksessä kiin-
teistöjen kirjaamisasioiden siirtämisestä käräjäoikeuksilta maanmittauslai-
tokselle (HE 30/2009) mainitaan valmistelutietojen yhteydessä kuusi mie-
tintöä, joista ainoastaan yhden asiasisältöön viitataan. Parhaimmillaan vai-
kutusarvioinnit, saadut lukuarvot ja muut päätelmät perustellaan viittaamal-

                                                 
96 Ervasti & Tala & Castrén (2000), 30. 
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la kirjallisiin lähteisiin, mutta huomattavasti tätä yleisempää on tietojen 
esittäminen mainitsematta niiden alkuperää.97 

Valtioneuvoston kanslian ministeriöille tekemässä kyselyssä useat mi-
nisteriöt toivat esiin huolensa siitä, ettei lainvalmistelijoilla ole riittävästi 
aikaa oman alan tutkimustyön seuraamiseen. Toisaalta liikenne- ja viestin-
täministeriö ja sisäasiainministeriö kertoivat, että tutkimusta vaikutusten 
arvioinnista on merkittävästi lisätty viime vuosien aikana. Osasyynä tähän 
pidettiin sitä, että vaikutusarviointien laatuun on alettu kiinnittää valtion-
hallinnossa aiempaa enemmän huomiota.98 

 
 

2.2.5 Täytäntöönpano 

Hallituksen esitysten laatimisohjeen mukaan esityksestä tulee käydä ilmi 
”miten säädökset on tarkoitus panna täytäntöön ja onko suunniteltu erityi-
siä toimenpiteitä, joilla tuetaan säädöksen toteutumista esimerkiksi tiedo-
tuksen, neuvonnan, koulutuksen tai eri tahojen yhteistoiminnan avulla99.” 
Tässä tutkimuksessa ei tarkasteltu määrällisesti näiden keinojen mainitse-
mista esityksissä, mutta seuraavassa on niistä joitakin poimintoja.  

Huomautukset viranomaisten koulutustarpeesta ja tiedotustarpeesta 
yleisölle ovat melko yleisiä, mutta usein hyvin yleispiirteisiä. Esimerkiksi 
kaivoslain uudistuksessa (HE 273/2009) mainitaan, että: ”Lain voimaantu-
lon yhteydessä tarvitaan väliaikaisesti tiedottamis- ja koulutuspanostuksia, 
mutta nämä tehtävät voitaneen hoitaa nykyisin resurssein.” Muutamassa 
tapauksessa esitykseen on sisällytetty vaatimus uuden lainsäädännön vai-
kutusten seuraamisesta. Näin on esimerkiksi loukkaantuneiden urheilijoi-
den kuntouttamista koskevan esityksen (HE 22/2009) kohdalla: ”Tarkoi-
tuksena on, että uudistuksen toimeenpanoa seurataan ja ryhdytään tarvit-
taessa toimenpiteisiin järjestelmän edelleen kehittämiseksi.” Lastensuoje-
lun uudistuksessa täytäntöönpanoa aiottiin tukea oppaalla ja uusilla lasten-
suojelun laatuvaatimuksilla (HE 225/2009). Kenties laajin keinovalikoima 
implementaation tueksi löytyy esityksessä työllistymispalveluiden uudis-
tamiseksi (HE 274/2009):  

 

                                                 
97 Valtiontalouden tarkastusvirasto on kritisoinut lukuarvojen esittämistä hallituksen 
esityksissä kertomatta, millä tavalla ja millaisin taustaoletuksin ne on saatu; Seppovaara 
(1995), 57. Hallituksen esitysten laatimisohjeiden (2004), 12 mukaan: ”Hallituksen esi-
tyksen valmistelussa hankitaan asiasta riittävä tietopohja, jota on myös esiteltävä perus-
teluissa.”  
98 Kysely ministeriöille lainsäädäntösuunnitelman toteutumisesta (2008). 
99 Hallituksen esitysten laatimisohjeet (2004), 14. Implementaation tutkimuksesta ks. 
Winter (2006). 
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”Ehdotettujen muutosten tavoitteita sekä yksittäisten säännösten si-
sältöä ja soveltamista käsitellään muun muassa henkilöstökoulutuk-
sessa. Työ- ja elinkeinotoimistojen työnantaja- ja työnhakija-
asiakkaille tiedotetaan muutoksista eri tavoin. Työ- ja elinkeinomi-
nisteriö tulee seuraamaan ehdotettujen muutoksien vaikutuksia.”  

 
Toisinaan annetaan perusteluita lain voimaantulon ajankohdalle. Mikäli 
viranomaisille aiheutuu täytäntöönpanosta paljon lisätyötä, voidaan ehdot-
taa myöhäisempää voimaantuloa. Esimerkiksi kalastusalusten rekisteröintiä 
koskevassa esityksessä (HE 17/2009) voimaantuloon suositeltiin varattavan 
lähes vuosi, koska: ”Laista tiedottamiseen ja lakia soveltavien viranomais-
ten koulutukseen sekä tietojärjestelmien muutoksiin halutaan varata riittä-
västi aikaa.” Vesilainsäädännön uudistuksessa (HE 277/2009) voimaantu-
loa ehdotettiin puolen vuoden päähän hallituksen esityksen antamisesta 
seuraavin perustein: ”Tietojärjestelmiin on tehtävä uudesta lainsäädännös-
tä johtuvat tarkistukset. Vesilakia koskevat ohjeet ja lomakkeet tulee tarkis-
taa uuden vesilain mukaisiksi. Viranomaisille tulee järjestää uutta lainsää-
däntöä koskevaa koulutusta.” Päinvastaisissa tapauksissa yhteiskunnalliset 
syyt saattavat olla perusteluina nopealle voimaantulolle, kuten esityksessä 
lääkelain muutoksesta (HE 21/2009): ”tarve saada Elintarviketurvallisuus-
virastolle ehdotetut toimivaltuudet immunologisten eläinlääkkeiden maa-
hantuomiseksi ja jakelemiseksi voimaan mahdollisimman pian.” 
 
 
2.2.6 Kieliasu 

Hallituksen esitysten perustehtävä on esitellä lakiuudistus kansanedustajille 
ja kansalaisille, jotta he voisivat muodostaa oman mielipiteensä asiasta. 
Tämän vuoksi hallituksen esitykset tulisi kirjoittaa pikemminkin keskiver-
tokansalaisille kuin oikeusoppineille100. Nyt vaikeat ja pitkät virkerakenteet 
ovat tavallisia, eikä oikeustieteellisiä käsitteitä aina selitetä. Laintarkastuk-
sesta huolimatta kirjoitusvirheetkään eivät ole hallituksen esityksissä har-
vinaisia. Yleisiä kielioppivirheitä ovat puuttuvat välimerkit ja kirjaimet 
sekä väärät sijamuodot. Yksittäiset kirjoitusvirheet eivät kuitenkaan yleen-
sä vähennä tekstin ymmärrettävyyttä, eivätkä siten ole yhtä ongelmallisia 
kuin vaikeaselkoinen kieli.  

                                                 
100 Hallituksen esityksen laatimisohjeiden (2004), 9 mukaan: ”Esitys on laadittava siten, 
että se tukee päätöksentekoa eduskunnassa. -- Hallituksen esitykset tulee laatia hyvällä 
yleiskielellä.” Hallintolain (434/2003) 9 §:n 1 momentin mukaan: ”Viranomaisen on 
käytettävä asiallista, selkeää ja ymmärrettävää kieltä.” Niemivuon (2008), 123 mukaan 
hallituksen esityksissä käytettävän kielen tulee olla ymmärrettävää ja monimutkaisia 
virkerakenteita tulee välttää. 
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Hankalista ilmaisutavoista voidaan mainita esimerkkeinä seuraavanlai-
sia virkkeitä: 

 
Suomen ja Espanjan välinen sopimus salassa pidettävistä tiedoista 
(HE 168/2009): 
”Edellä olevan perusteella voidaan arvioida, että Suomen ja Espan-
jan välisen tietoturvallisuussopimuksen voimaansaattamista koskeva 
lakiehdotus ei asiallisesti vaikuta kansalaisten tiedonsaantia vähen-
tävästi suhteessa siihen, mitä tiedonsaanti yleisen lainsäädännön 
mukaan on.” 
 
Kuntouttavan työtoiminnan vaatimukset (HE 194/2009): 
”Jos työ- ja elinkeinohallinnon toimenpiteitä ei voida tarjota henki-
lön työ- ja toimintakyvyn rajoitusten vuoksi, kuntouttava työtoiminta 
työ- ja elinkeinohallinnon aktivointitoimenpiteillä ja muilla tarvitta-
villa oheispalveluilla täydennettynä vastaa henkilön palvelutarpee-
seen muita toimenpiteitä paremmin.” 
 
Yliopistojen verotus (HE 244/2009): 
”Jos tutkimusorganisaatiot tai muut voittoa tavoittelemattomat in-
novaatioiden välittäjät harjoittavat taloudellista toimintaa, kuten 
infrastruktuurien vuokrausta tai palvelujen tarjoamista liikeyrityk-
sille taikka sopimusperusteisen tutkimustoiminnan harjoittamista, 
tämä olisi tehtävä tavanomaisin markkinaedellytyksin.” 

 
Toisaalta löytyy myös myönteisiä esimerkkejä selkeäsanaiseen tyyliin kir-
joitetuista hallituksen esityksistä. Liikenne- ja viestintäministeriössä val-
misteltu alusten turvallisuuden parantamista koskeva esitys (HE 250/2010) 
sisältää useita asiasisältöä konkretisoivia selityksiä101, kuten seuraavan po-
pularisoinnin kahden lain (laki alusten teknisestä turvallisuudesta ja turval-
lisesta käytöstä sekä laki laivaväestä ja aluksen turvallisuusjohtamisesta) 
soveltamisalan välisestä erosta: 

 
”Alun perin harkittiin yhden alusturvallisuuslain laatimista, mistä 
kuitenkin luovuttiin valmistelun laajuuden ja säädettävien asioiden 
erilaisuuden takia. Lakiehdotukset laadittiin keskittyen toisessa lais-
sa aluksen teknisiin kysymyksiin eli ”rautaan” ja toisessa miehityk-
seen, pätevyyteen ja turvallisuusjohtamiseen eli ”ihmisiin”, jotka 
molemmat ovat alusturvallisuuden keskeisiä elementtejä.” 

 

                                                 
101 Ks. myös sääntelytarkkuuden kuvaus jaksossa 2.2.2. 
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Päätelmiä ja suosituksia 2. luvusta 

• Hallituksen esitysten lukumäärä on pysynyt samalla tasolla, mutta ne 
ovat entistä laajempia lakiehdotusten, pykälien ja perustelusivujen lu-
kumäärän suhteen. Keinoja hallituksen esitysten tiivistämiseksi ja uuden 
sääntelyn määrän vähentämiseksi on syytä jatkossa vakavasti pohtia. 
Laaja säädöstuotanto vie ministeriöiden resursseja, edistää oikeudellis-
tumista ja vaikeuttaa lainsäädännön ymmärrettävyyttä. Sääntelyn pur-
kaminen oli vuoden 2009 hallituksen esityksissä harvinaista. 

 
• Eniten hallituksen esityksiä antoivat valtiovarainministeriö sekä sosiaali- 

ja terveysministeriö. Oikeusministeriön esitykset olivat sivumäärältään 
muita pidempiä, sosiaali- ja terveysministeriön taas lyhyempiä. 

 
• Kansallisen lainsäädännön tila on kaventunut EU:n vaikutuksen kasvaes-

sa. Jatkossa säädösvalmistelun resursseja tuleekin suunnata aiempaa 
enemmän EU:n lainvalmisteluun vaikuttamiseen. Myös oikeustieteellises-
sä koulutuksessa on syytä panostaa eurooppaoikeuden osaamiseen. 

 
• Valmistelutapa tuodaan hallituksen esityksissä lähes aina ilmi. Suuri osa 

– puolet kaikista esityksistä – valmisteltiin vuonna 2009 ainoastaan vir-
katyönä. Laajapohjaista valmistelua tuleekin jatkossa hyödyntää aiem-
paa enemmän.  

 
• Lainsäädäntöaloite on tärkeää tuoda selkeästi esiin esityksissä. Työ-

markkinajärjestöt vaikuttavat erityisesti työ- ja elinkeinoministeriön se-
kä sosiaali- ja terveysministeriön lainvalmisteluun. Ministerivaliokunnil-
la ja -työryhmillä on toisinaan merkittävä rooli hallituksen esitysten si-
sällön linjaajina.  

 
• Hallitusohjelmaan viitattiin viidenneksessä esityksistä. Tämä voi kertoa 

hallitusohjelman suuresta merkityksestä lainsäädännön ohjaajana, sen 
laaja-alaisuudesta ja yksityiskohtaisuudesta sekä hyväksynnän hankki-
misesta uudistukselle hallituksen tahtoon viittaamalla. Hallitusohjelman 
suuri painoarvo on kuitenkin sikäli ongelmallista, että se valmistellaan 
lyhyessä ajassa pienessä ryhmässä vailla suurta avoimuutta. Yksityis-
kohtainen hallitusohjelma on myös joustamaton ympäristön muuttuessa. 
Hallitusohjelmalla on näin kytkös lainvalmistelun laatuun.  

 
• Vaihtoehtoisten sääntelykeinojen arviointi on lisääntynyt, mutta on edel-

leen harvinaista. Erityisesti pehmeiden sääntelykeinojen tuominen esille 
on harvinaista. 

 
• Hallituksen esityksissä tulisi perustella väitteet nykyistä useammin läh-

dekirjallisuuteen viittaamalla. Kuviot ja taulukot voivat parhaimmillaan 
havainnollistaa ja yksinkertaistaa lainsäätäjän sanomaa.  

 





3 VAIKUTUSTEN ARVIOINTI VUONNA 2009 

3.1 Vaikutusten arvioinnin yleiskuva 
Vuonna 2009 kaikkein eniten arvioitiin vaikutuksia julkiseen talouteen ja 
kansantalouteen (59 prosentissa kaikista hallituksen esityksistä). Toiseksi 
eniten arvioitiin viranomaisvaikutuksia (55 %) ja kolmanneksi eniten yri-
tysvaikutuksia (39 %). Kaikkein vähiten arvioitiin vaikutuksia lapsiin 
(2,5 %), tietoyhteiskuntavaikutuksia (4 %) ja sukupuolivaikutuksia (5 %). 
Eri vaikutuslajien arviointien yleisyys vuonna 2009 on esitetty taulukossa 
6. Taulukon lukuarvoihin sisältyvät ainoastaan ne vaikutusarviot, joissa on 
varsinaisesti tunnistettu vaikutuslajin olemassaolo. Mukaan ei siis ole las-
kettu ”esityksellä ei ole ympäristövaikutuksia” -tyyppisiä arviointeja. 
 
Taulukko 6 Erityyppisten vaikutusten arviointi vuoden 2009 hallituksen esityksissä. 

N % 
Vaikutukset julkiseen talouteen ja kansantalouteen 166 59 
Vaikutukset viranomaisten toimintaan 156 55 
Yritysvaikutukset 109 39 
Vaikutukset kotitalouksien asemaan   53 19 
Vaikutukset kansalaisten asemaan ja toimintaan yhteiskunnassa   53 18 
Ympäristövaikutukset   37 17 
Vaikutukset työllisyyteen ja työelämään   48 13 
Aluekehitysvaikutukset   12  6 
Kielelliset vaikutukset   17  6 
Sosiaaliset- ja terveysvaikutukset   18  6 
Vaikutukset rikoksentorjuntaan ja turvallisuuteen   16  6 
Sukupuolivaikutukset   15  5 
Tietoyhteiskuntavaikutukset   18  4 
Vaikutukset lapsiin    7    2,5 
 
 
Taulukossa 7 on esitetty aikaisemmista tutkimuksista saatuja vertailutietoja 
vaikutusten arvioinnin yleisyydestä vuosilta 1994, 1998 ja 2008. Tämän tau-
lukon lukuarvoihin sisältyvät kaikkien vuosien osalta varsinaisten vaiku-
tusarviointien lisäksi myös toteamukset, ettei kyseisenlaisia vaikutuksia ole. 
Tulokset osoittavat, että vaikutusten arviointi on lisääntynyt muutamia pro-
senttiyksiköitä vuodesta 2008 ja pidemmällä aikavälillä huomattavasti. Eni-
ten yhden vuoden aikana lisääntyi julkis- ja kansantaloudellisten vaikutusten 
arviointi, 13 prosenttiyksikköä. Tähän on saattanut myötävaikuttaa huono 
taloussuhdanne. Viidentoista vuoden aikana yritysvaikutusten arviointi on 
lisääntynyt 26 prosenttiyksikköä, viranomaisvaikutusten 13 prosenttiyksik-
köä, kotitalousvaikutusten 12 prosenttiyksikköä ja ympäristövaikutusten 6 
prosenttiyksikköä.  



Taulukko 7 Eri vaikutuslajien arviointi 1994–2009102 

1994 1998 2008 2009 
2009 vain tunniste-

tut vaikutukset 
N % N % N % N % N % 

Vaikutukset julkiseen talouteen ja kansanta-
louteen ei tietoa ei tietoa ei tietoa ei tietoa 173 76 250 89 166 59 
Vaikutukset viranomaisten toimintaan 175 50 151 56 144 64 178 63 156 55 
Yritysvaikutukset 49 16 65 25  94 41 118 42 109 39 
Sosiaaliset ja terveysvaikutukset, sukupuoli-
vaikutukset, vaikutukset yhdenvertaisuuteen ja 
lapsiin ei tietoa ei tietoa ei tietoa ei tietoa  58 25  69 24  50 19 
Vaikutukset kansalaisten asemaan ja toimin-
taan yhteiskunnassa ei tietoa ei tietoa ei tietoa ei tietoa  58 25  56 20  53 18 
Vaikutukset kotitalouksien asemaan 26 9 36 14  50 22  60 22  53 19 
Vaikutukset työllisyyteen ja työelämään ei tietoa ei tietoa ei tietoa ei tietoa  36 16  53 19  48 13 
Ympäristövaikutukset 38 11 36 14  36 16  47 17  37 17 
Vaikutukset rikoksentorjuntaan ja turvallisuu-
teen ei tietoa ei tietoa ei tietoa ei tietoa  22 10  18   6  16   6 
Tietoyhteiskuntavaikutukset ei tietoa ei tietoa ei tietoa ei tietoa  22 10  12   4  18   4 
Aluekehitysvaikutukset ei tietoa ei tietoa ei tietoa ei tietoa  14   6  17   7  12   6 
YHTEENSÄ     707 311 878 313 718 255 
 

                                                 
102 Vuoden 1994 tiedot Ervasti & Tala (1996), vuoden 1998 tiedot Ervasti & Tala & Castrén (2000), vuoden 2008 tiedot Hallitusohjelman toimeenpanon 
arviointi hallituskauden puolivälissä (2009), 265. Vuoden 2008 tietoja ei esitetty suoraan tässä muodossa strategia-asiakirjan seurannassa, vaan ne on 
laskettu hyödyntäen vaikutusmainintojen yhteismäärää (721 kappaletta), hallituksen esitysten kokonaismäärää (227 kappaletta) ja vaikutuslajikohtaisia 
osuuksia. Esimerkiksi julkis- ja kansantaloudellisten vaikutusarviointien osuus 76 % on saatu kaavalla 24*721/227. 



Muutamassa vuoden 2009 hallituksen esityksessä arvioitiin lähes kaikkia 
vaikutuslajeja. Tässä suhteessa laajin oli liikenne- ja viestintäministeriön 
esitys joukkoliikennelaiksi (HE 110/2009). Runsaasti eri vaikutuslajeja 
arvioitiin myös esityksissä yliopistouudistuksesta (HE 7/2009), terveyden-
huollon palvelusetelistä (HE 20/2009), aluehallinnosta (HE 59/2009), lii-
kennehallinnosta (HE 142/2009), alueiden kehittämisestä (HE 146/2009), 
laajakaistarakentamisen tuesta (HE 176/2009), maatalousyrittäjien lomi-
tuspalveluista (HE 221/2009) sekä muuntogeenisten lajikkeiden viljelystä 
(HE 246/2009). 

Keskeinen tulos vuoden 2009 osalta oli ei-taloudellisten vaikutusten 
niukka arviointi. Yli puolessa (146 kappaletta, 51,8 %) kaikista hallituksen 
esityksistä ei arvioitu lainkaan yksilöihin kohdistuvia vaikutuksia, eli mi-
tään seuraavista vaikutuslajeista: 1) vaikutukset kotitalouksien asemaan, 
2) vaikutukset kansalaisten asemaan, 3) vaikutukset työllisyyteen ja työ-
elämään, 4) sosiaali- ja terveysvaikutukset, 5) sukupuolivaikutukset, 
6) vaikutukset yhdenvertaisuuteen sekä 7) vaikutukset lapsiin. Erityisen 
vähän yksilöihin kohdistuvia vaikutuksia arvioitiin valtiovarainministeriös-
sä, jossa vain 29 prosenttia hallinnonalan esityksistä sisälsi maininnan ai-
nakin yhdestä edellä luetellusta luokasta. Osuus oli alle keskiarvon myös 
sisäasiainministeriöllä (36 %), ympäristöministeriöllä (38 %), maa- ja metsä-
talousministeriöllä (45 %) sekä oikeusministeriöllä (47 %). Vähiten täysin 
yksilövaikutukset sivuuttavia esityksiä oli sosiaali- ja terveysministeriöllä 
(67 %:ssa mainittiin jokin edellä luetelluista vaikutuslajeista) sekä työ- ja 
elinkeinoministeriöllä (64 %). Osa ministeriöiden välisistä eroista selittyy 
luonnollisesti sillä, että esitysten kohdealat poikkeavat toisistaan. 

Määrällisten vaikutusarvioiden osuus on kasvanut. Vuonna 2009 kaikis-
ta vaikutusarvioinneista yli kolmannes (35 %) sisälsi ainakin yhden luku-
arvon. Useimmiten määrällisesti arvioitiin taloudellisia vaikutuksia. Julkis-
ta ja kansantaloutta koskevista vaikutusarvioista määrällisiä oli 43 prosent-
tia ja yritysvaikutusten arvioista 16 prosenttia.103  

Perinteisesti on ajateltu, ettei hallituksen esityksissä korosteta kielteisiä 
vaikutuksia, koska ne voisivat vaikeuttaa uudistuksen läpimenoa eduskun-
nassa104. Ervastin ja Talan (2000) haastattelemien lainvalmistelijoiden mu-
kaan kielteisiä vaikutuksia jätetään tietoisesti mainitsematta, sillä niiden 

                                                 
103 Aikaisemmissa tutkimuksissa ei ole laskettu määrällisten vaikutusarviointien koko-
naisosuutta, mutta kehitystä voi hahmottaa yksittäisten vaikutuslajien osalta. Vuonna 
1998 esimerkiksi julkistaloudellisten vaikutusten arvioinneista 27 prosenttia sisälsi 
markkamääräisen arvion, yritysvaikutusten osalta puolestaan 5 prosenttia; Ervasti & Tala 
& Castrén (2000), 129. Määrällisten arvioiden osuudet vaikutuslajeittain vuoden 2009 
hallituksen esityksissä on esitetty liitetaulukossa 20. 
104 Ervasti & Tala (1996), 148. 
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esittely saattaisi hyödyttää lakihankkeen vastustajia105. Tämän tutkimuksen 
mukaan kielteisten vaikutusarviointien esittäminen on kuitenkin suhteelli-
sen yleistä. Kielteisiksi vaikutuksiksi luettiin esimerkiksi hintojen tai kus-
tannusten nousu, työttömyyden kasvu tai palvelumaksujen korotukset. 
Näin laskien kansantaloutta koskevista vaikutusarvioinneista 40 prosenttia 
oli kielteisiä, viranomaisvaikutuksista 23 prosenttia ja yritysvaikutuksista-
kin 18 prosenttia. Muiden vaikutuslajien osalta luvut löytyvät liitetaulukos-
ta 21. Kielteiset arviot olivat myönteisiä harvemmin määrällisiä. Kolman-
nes kielteisistä vaikutuksista julkiseen talouteen ja kansantalouteen sisälsi 
vähintään yhden lukuarvon, mutta esimerkiksi kielteisistä yritysvaikutuk-
sista vain 5 prosenttia (liitetaulukko 22).  

Kansallinen liikkumavara näyttää lisäävän vaikutusten arviointia. Pelkäs-
tään direktiivien täytäntöönpanoa koskevissa esityksissä arvioitiin vaikutuk-
sia harvemmin kuin sellaisissa esityksissä, joihin direktiivin täytäntöönpanon 
ohella liittyi myös kansallisia sääntelytarpeita (liitetaulukko 23). EU-
taustaisissa esityksissä on kuitenkin syytä tuoda esille komission vaikutusar-
vioinnin keskeisiä tuloksia, mikäli niitä on saatavilla. Vuonna 2009 erityisen 
kattavasti komission vaikutusarviointia esiteltiin lentoliikenteen päästökaup-
paa koskevassa esityksessä (HE 209/2009). Komissio oli arvioinut muun 
muassa vaikutuksia lentoliikenteen kysyntään, hintatasoon ja hiilidioksidi-
päästöjen alenemiseen. Hallituksen esityksen mukaan Suomi oli kritisoinut 
komissiota siitä, ettei se ottanut huomioon maakohtaisia vaikutuksia, sillä 
Suomen kaltaisessa syrjäisemmässä maassa päästökaupan kustannusvaiku-
tukset ovat suuremmat. Lyhyesti komission vaikutusarviointi nostettiin esiin 
myös julkisten hankintojen oikeussuojakeinojen uudistuksessa (HE 
190/2009). 
 
 
3.2. Taloudelliset vaikutukset 

3.2.1. Vaikutukset julkiseen talouteen ja kansantalouteen 

Vaikutukset julkiseen talouteen ja kansantalouteen ovat perinteisesti olleet 
kaikkein useimmiten arvioitu vaikutuslaji. Vuoden 2009 hallituksen esityk-
sistä 59 prosentissa arvioitiin näitä vaikutuksia. Kuitenkin juuri julkis- ja 
kansantaloudellisia vaikutuksia arvioitiin poikkeuksellisen usein ainoastaan 
toteamalla, ettei kyseisiä vaikutuksia ole. Tällainen maininta sisältyi peräti 
84 hallituksen esitykseen, eli liki kolmannekseen kaikista esityksistä. Halli-
tuksen mukaan julkiseen talouteen tai kansantalouteen eivät vaikuttaneet 
muiden muassa muutosturvan laajentaminen lomautettuihin työntekijöihin 
                                                 
105 Ervasti & Tala (1996), 133–138, 147. 
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(HE 49/2009), maatalouden rakennetukien ehtojen muutos (HE 65/2009), 
yritystukien laajentaminen maataloustuotteiden osalta (HE 88/2009), puun 
myyntitulon, taiteilijoiden ja urheilijoiden verotuksen keventäminen (HE 
173/2009) tai työttömyysedun maksaminen lomautetuille (HE 222/2009).  

Syynä ”ei ole vaikutuksia” -tyyppisten mainintojen suurelle määrälle 
juuri julkis- ja kansantaloudellisten vaikutusten kohdalla saattaa olla hal-
lituksen esityksen laatimisohjeet. Niiden mukaan on erikseen mainittava, 
jos esityksellä ei ole taloudellisia vaikutuksia106. Samanlaista vaatimusta 
ei liity muihin vaikutuslajeihin. Toisaalta mainintojen suuri määrä voi 
johtua osittain myös valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnan tarkastus-
toiminnasta. Ministereistä koostuva valiokunta käy läpi kaikki hallituksen 
esitykset, jotka ovat valtioneuvoston mielestä taloudellisesti tai muutoin 
merkittäviä. Mikäli taloudellisia vaikutuksia ei ole riittävästi arvioitu, se 
voi pyytää ministeriötä korjaamaan esitystään. Ministeriöiden tulee nou-
dattaa raha-asiainvaliokunnan antamia lausuntoja.107 Lisäksi kaikista hal-
lituksen esityksistä, joilla on huomattava kansan- tai valtiontaloudellinen 
merkitys, tulee hankkia valtiovarainministeriön lausunto silloin, kun ne 
eivät ole valtiovarainministeriön valmistelemia108. Maininta julkis- ja 
kansantaloudellisten vaikutusten puuttumisesta saattaa toimia viestinä 
siitä, ettei käsittely raha-asiainvaliokunnassa tai lausunnon pyytäminen 
valtiovarainministeriöltä ole tarpeen. 

Määrällisesti julkis- ja kansantaloudellisten vaikutusarviointien osuus 
on jonkin verran kasvanut viidentoista vuoden aikana, kuten ilmenee taulu-
kosta 8. Vuosien 1994 ja 1998 analyyseissä luokka oli jaettu kahteen 
osaan. Koska osassa hallituksen esityksiä mainittiin tuolloin vain jompi-
kumpi vaikutustyypeistä, oli luokkien yhteinen osuus kaikista esityksistä 
todennäköisesti lähellä vuoden 2008 lukemaa. Vuosien 2009 ja 2008 välillä 
vaikutusten arviointi lisääntyi 13 prosenttiyksikköä, mikä on saattanut joh-
tua huonosta taloussuhdanteesta109. Taulukon lukuarvoihin sisältyvät myös 
”ei ole vaikutuksia” -tyyppiset arviot. 
 

                                                 
106 Hallituksen esityksen laatimisohjeet (2004), 15. 
107 Valtioneuvoston ohjesääntö (262/2003) 27 §. 
108 Valtioneuvoston ohjesääntö (262/2003) 31 §. 
109 Työ- ja elinkeinoministeriö laski, että vuonna 2009 annettiin 16 talouskriisin hoitoon 
liittyvää esitystä; Yritysvaikutusten arviointi hallituksen esityksissä 2009, 3. 
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Taulukko 8 Julkis- ja kansantaloudellisten vaikutusten arvioinnin kehitys 1994–2009110  
 1994 1998 2008 2009 
Julkistaloudelliset vaikutukset 71 % 65 % 
Kansantaloudelliset vaikutukset 62 % 66 % 

76 % 89 % 

 
 
Vaikutuksia julkis- ja kansantalouteen arvioidaan runsaasti kaikissa ministe-
riöissä. Kaikkein useimmiten vaikutuksia tunnistivat kuitenkin sisäasiainmi-
nisteriö ja valtiovarainministeriö (73 %:ssa kaikista hallinnonalan esityksis-
tä), opetusministeriö (65 %) sekä maa- ja metsätalousministeriö (64 %). 
Useimmiten vaikutuksista vaikenivat kokonaan ympäristöministeriö (31 %) 
ja sisäasiainministeriö (27 %). Ministeriöiden väliset erot on kuvattu liitetau-
lukossa 24. 

Taulukossa 9 on esitetty esimerkkejä julkis- ja kansantaloudellisten 
vaikutusten arvioinneista vuoden 2009 osalta. Kuten esimerkitkin osoitta-
vat, näitä vaikutuksia arvioitiin usein myös kvantitatiivisesti. Kaikista jul-
kis- ja kansantaloudellisten vaikutusten arvioinneista 43 prosenttia sisälsi 
vähintään yhden lukuarvon111.  
 
Taulukko 9 Esimerkkejä julkis- ja kansantaloudellisten vaikutusten arvioinneista 
Aihe Vaikutus 
Yliopistolain  
uudistus 
(HE 7/2009) 

”Koulutuksen, tutkimuksen ja innovaatiotoiminnan tulee muo-
dostaa hyvin toimiva kokonaisuus, jotta kansalaisten hyvinvoin-
ti voi kehittyä kestävällä tavalla, kilpailukyky kasvaa ja kulttuu-
ri, luovuus ja sivistys vahvistuvat. -- Suomen strategiana on 
turvata kestävä ja tasapainoinen yhteiskunnallinen ja taloudelli-
nen kehitys. Myönteistä kehitystä ylläpitävät muiden tekijöiden 
rinnalla koko väestön hyvä koulutustaso sekä tiedon ja osaami-
sen laaja-alainen kehittäminen ja käyttöönotto. -- Tutkimuksen 
ja innovaatiotoiminnan laatua sekä innovaatiojärjestelmän ko-
konaistoimivuutta parannetaan tavalla, joka tukee korkeatasoi-
sen osaamisen muuntumista kannattavaksi liiketoiminnaksi, 
uusiksi yrityksiksi ja työpaikoiksi.”  

Työnantajien  
kansaneläkemaksun  
alentaminen 
(HE 11/2009) 

”Esitys lisäisi valtion menoja vuonna 2009 noin 387 miljoonaa 
euroa. Kun otetaan huomioon valtion kansaneläkemaksujen 
aleneminen, valtion menojen nettolisäys olisi noin 361 miljoo-
naa euroa. Kansaneläkemaksun poistaminen lisäisi valtion me-
noja vuositasolla noin 1 110 miljoonaa euroa. Kun otetaan 
huomioon valtion työvoimakustannuksissa tapahtuva alenemi-

                                                 
110 Vuoden 1994 osalta Ervasti & Tala (1996), 227. Vuoden 1998 osalta Ervasti & Tala 
& Castrén (2000), 129. Vuoden 2008 osalta Hallitusohjelman toimeenpanon arviointi 
hallituskauden puolivälissä (2009), 265. Vuosien 2008 ja 2009 tarkoittavat osuutta halli-
tuksen esityksissä, joissa on arvioitu kansantaloudellisia vaikutuksia tai julkistaloudelli-
sia vaikutuksia tai niitä molempia. 
111 Valtiontalouden tarkastusvirasto on laskenut, että kvantitatiivisen vaikutuksen laskemi-
nen olisi ollut suhteellisen helppoa puolessa niistä vuoden 1993 hallituksen esityksistä, 
joissa taloudellisia vaikutuksia arvioitiin yksinomaan sanallisesti; Seppovaara (1995), 34. 
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nen, valtion nettomenot olisivat noin 1 015 miljoonaa euroa. 
Kun otetaan huomioon myös valtionosuuksien pieneneminen, 
valtion nettomenojen kasvu olisi vuositasolla noin 945 miljoo-
naa euroa. Lisäksi yhteisöverotulot kasvaisivat vuositasolla noin 
153 miljoonaa euroa. Kansaneläkemaksun aleneminen ja poisto 
rahoitettaisiin aluksi valtion lainanottoa kasvattamalla. Pysyväs-
ti valtion menojen kasvu tultaisiin pääosin rahoittamaan elin-
keinoelämän energia- ja ympäristöveroja korottamalla.” 

Valtion osuus  
sairausvakuutusten  
kuluista (HE 12/2009) 

”Jos -- muutosta ei tehtäisi, valtion osuus sairausvakuutuksen 
vähimmäismääräisten päivärahojen kuluista kasvaisi 32 miljoo-
nalla eurolla valtion vuoden 2009 talousarvioesityksessä hyväk-
sytystä.” 

Indeksiehdon  
käytön rajoittaminen 
(HE 201/2009) 

”Ehdotetun indeksiehtolain muutoksen kaltaisella talouspoliitti-
sella lailla on kansantaloudellista merkitystä inflaation torjun-
nan kannalta ja myös sopeutettaessa kansantaloutta ulkoisiin 
häiriöihin. Lain taloudelliset vaikutukset eivät kuitenkaan ole 
täsmällisesti arvioitavissa, ja ne riippuvat osaksi esimerkiksi 
kansantalouden kansainvälisestä toimintaympäristöstä. Ehdotet-
tu laki ei välittömästi vaikuttaisi valtion tulojen tai menojen 
määrään.” 

Yliopistojen verotus 
(HE 244/2009) 

”Yliopistot eivät ole merkittäviä elinkeinotoiminnan harjoittajia 
lukuun ottamatta Helsingin yliopiston ja Kuopion yliopiston 
apteekkitoimintaa. Yliopistojen elinkeinotulon tuloveroprosentin 
nostamisella alennetusta verokannasta 26 prosenttiin ei arvioida 
olevan merkittävää vaikutusta yhteisöverotulojen tuottoon. -- 
Esityksessä kiinteistöverovelvollisuus ehdotetaan koskemaan 
kaikkia Helsingin yliopiston varoja. Kiinteistöveron vaikutus 
kuntien verotuoton kasvuun arvioidaan olevan noin 1,3 miljoo-
naa euroa. -- Yliopistojen arvolisäverolliseen toimintaan tehdyt 
hankinnat tulevat normaalisti vähennyskelpoisiksi arvonlisävero-
tuksessa, mikä pienentää valtion verotuottoa vähäisessä määrin. -- 
Yliopistojen pääomittamiseen liittyvät kiinteistövarallisuuden 
järjestelyt ehdotetaan vapautettavaksi varainsiirtoverosta. Tähän 
omistusjärjestelyyn liittyvän varainsiirtoverovapauden vaikutukse-
na valtion verotuoton menetys olisi noin 68 miljoonaa euroa.” 

Veroilmoituksen  
määräajan muutos 
(HE 282/2009) 

”Kausiveroilmoitusten valvontaprosessin, verotilin kirjausten ja 
verovarojen oikea-aikaisen tilittämisen turvaamiseksi kausive-
roilmoitusten optiselle luvulle varattu aika lyhenee sinä kuukau-
tena, jona ilmoituksen antamisen määräpäivää on myöhennetty. 
Tämä lisää kustannuksia arviolta 16 800 euroa myöhentämis-
kuukautta kohden.” 

 
 
Valtiontalouden tarkastusvirasto on eritellyt julkis- ja kansantaloudellisten 
vaikutusten arvioinnin ongelmia vuoden 1993 hallituksen esitysten pohjal-
ta112. Selvityksen mukaan taloudellisten vaikutusten arvioinnin yleiskuva 
oli kehno: ”Tarkastusvirasto katsoo, että jos lain tarpeellisuutta pitäisi 
punnita pelkästään esitettyjen taloudellisten vaikutusarvioiden avulla, teh-

                                                 
112 Selvityksen aineistona oli 150 loppuvuoden 1993 hallituksen esitystä ja 15 pääasiassa 
lainvalmistelijoiden haastattelua; Seppovaara (1995).  
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tävä olisi usein mahdoton. Useasti vaikutusarvioissa on ollut pelkkä muo-
dollisuuden täyttämisen maku.113” Lähes kaikissa esityksissä arvioitiin vai-
kutuksia julkistalouteen, mutta vaikutuksia kansantalouteen arvioitiin vain 
11 prosentissa esityksistä114. Pidemmän aikavälin vaikutusten arviointi oli 
hyvin harvinaista115. Yhteenkään esitykseen ei sisältynyt selkeää kustan-
nus-hyöty-analyysia, jossa kustannukset ja hyödyt olisi asetettu vastak-
kain116. Esitetyt hyödyt eivät yleensä olleet päätavoitteen mukaisia hyötyjä, 
vaan hyödyllisiä sivuvaikutuksia117. Välillisiä vaikutuksia ei monesti tun-
nistettu118. Lukijoiden tietämystä menojen ja tulojen lähteistä yliarvioitiin 
etenkin eläke- ja sosiaaliturva-asioissa119. Lakiuudistusten aiheuttamat tulot 
arvioitiin selkeästi niiden aiheuttamia menoja suuremmiksi120. Valtionta-
louden tarkastusviraston mielestä ministeriöiden välillä ei ollut laatueroja 
taloudellisten vaikutusten arvioinnissa, vaan erot vaikutusarviointien mää-
rissä johtuivat hallinnonalojen erilaisista luonteista121. 
 
 
3.2.2 Yritysvaikutukset 

Yritysvaikutuksia122 arvioitiin 39 prosentissa hallituksen esityksistä. Tulos 
on hyvä ainakin siinä valossa, että yritysvaikutuksia on viime vuosina arvioi-
tu todellisuudessa olevan 30–67 prosentissa hallituksen esityksistä123. Halli-
tuksen mukaan yritysvaikutuksia ei kuitenkaan ollut muiden muassa esityk-
sissä korkotuesta vuokra-asuntojen rakentamislainoille (HE 3/2009), työ-
panokseen perustuvan osinkoverotuksen muutoksesta (HE 47/2009), tupak-
kaveron korotuksesta 15 prosentilla (HE 134/2009), biopolttoaineiden jake-

                                                 
113 Seppovaara (1995), 89. 
114 Seppovaara (1995), 42, 43. 
115 Seppovaara (1995), 33, 46–48. 
116 Seppovaara (1995), 42. 
117 Seppovaara (1995), 39, 40. 
118 Seppovaara (1995), 41. 
119 Seppovaara (1995), 49, 85. 
120 Seppovaara (1995), 33, 34. 
121 Seppovaara (1995), 87. 
122 Yritysvaikutusten arvioinnista ks. Aho ym. (2007), Tehokas hallinto ja yritysten oikeussuoja 
(2007), Niinikoski & von Hertzen & Kauppinen (2007) ja Björkroth & Koponen (2006). 
123 Vuonna 2009 työ- ja elinkeinoministeriö arvioi, että 46 prosentilla hallituksen esityksis-
tä oli vaikutuksia yrityksiin; Yritysvaikutusten arviointi hallituksen esityksissä 2009, 2. 
Vuonna 2008 Suomen Yrittäjät arvioi osuudeksi 40 prosenttia; Makkula (2009). Vuonna 
2007 Suomen Yrittäjien arvio oli puolestaan 30 prosenttia; Suomen Yrittäjät (2007). 
Vuonna 2006 kauppa- ja teollisuusministeriö arvioi yritysvaikutuksia olevan 60 prosentilla 
esityksistä; SÄVY-hankkeen analyysi (2007). Vuonna 2005 kauppa- ja teollisuusministeriö 
arvioi osuudeksi 67 prosenttia; SÄVY-hankkeen analyysi (2006).  
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lun ehdoilla (HE 231/2009) tai elinkeinoverotuksen väliaikaisella muutok-
sella (HE 270/2009). 

Useimmiten yritysvaikutuksia tunnistivat työ- ja elinkeinoministeriö 
(68 %), liikenne- ja viestintäministeriö (63 %), ulkoasiainministeriö (60 %) 
sekä maa- ja metsätalousministeriö (50 %). Alhaisimmat osuudet olivat 
opetusministeriöllä ja sisäasiainministeriöllä (18 %). Valtiovarainministe-
riössä yritysvaikutuksia arvioitiin vähän (28 %) hallinnonalan luonteeseen 
nähden. Ministeriökohtaiset tulokset ovat liitetaulukossa 25. 

Kaikkein eniten yritysvaikutusten arviointia ovat vuosina 1994–2009 
suurimmista ministeriöistä lisänneet liikenne- ja viestintäministeriö (43 
prosenttiyksikköä), maa- ja metsätalousministeriö (45 prosenttiyksikköä) 
sekä työ- ja elinkeinoministeriö (32 prosenttiyksikköä). Muutos on ollut 
huomattava kaikissa muissakin ministeriöissä (liitetaulukko 26). SÄVY-
hanke piti vuonna 2005 erityisen tärkeänä yritysvaikutusten arvioimisen 
kehittämistä liikenne- ja viestintäministeriössä, sosiaali- ja terveysministe-
riössä sekä valtiovarainministeriössä, sillä ne antoivat runsaasti yritysten 
kannalta merkityksellisiä esityksiä, mutta arvioivat niiden vaikutuksia niu-
kasti124. Kaikki nämä ministeriöt ovat kuitenkin onnistuneet hyvin yritys-
vaikutusten arvioinnin lisäämisessä pidemmällä aikavälillä.  

Yritysvaikutusten arviointi on useiden selvitysten perusteella selkeästi 
lisääntynyt ainakin määrällisesti. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen aiem-
paan tutkimukseen verrattuna yritysvaikutusten arviointi on lisääntynyt 
vuosien 1994–2009 aikana peräti 26 prosenttiyksikköä. Samanlainen ha-
vainto yritysvaikutusten arvioinnin lisääntymisestä on tehty myös työ- ja 
elinkeinoministeriön SÄVY-hankkeessa vuosien 2005 ja 2006 osalta sekä 
Suomen Yrittäjien selvityksissä vuosien 2007 ja 2008 osalta. 

SÄVY-hankkeessa esitettiin vuoden 2005 osalta ydinhavaintona, että 
yritysvaikutusten arviointi oli niukkaa ja laadullista125. Vuoden 2006 SÄ-
VY-hankkeen analyysissa sen sijaan huomattiin yritysvaikutusten arvioin-
nin lisääntyneen merkittävästi126. Vaikutusarviointien osuus yritysten kan-
nalta merkityksellisissä esityksissä nousi kahden vuoden aikana 58 prosen-
tista 73 prosenttiin. Lisäksi yli puolen sivun mittaisten vaikutusarviointien 
osuus nousi 17 prosentista 24 prosenttiin127. Myönteinen kehitys johtunee 
osittain SÄVY-hankkeen tarjoamasta asiantuntijatuesta ja koulutuksesta 
lainvalmistelijoille. Johtopäätöksinä SÄVY-hanke suositteli muun muassa 
kattavampien tilastotietojen käyttöä ja hallituksen esitysten pitämistä tiivii-

                                                 
124 Kauppa- ja teollisuusministeriö (2005a), 6; Kauppa- ja teollisuusministeriö (2005b), 
6; Kauppa- ja teollisuusministeriö (2005c), 6. 
125 SÄVY-hankkeen analyysi (2006), 4. 
126 SÄVY-hankkeen analyysi (2007), 4. 
127 SÄVY-hankkeen analyysi (2006), 8, 9. 
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nä viittaamalla tarvittaessa liitteisiin ja muihin lähteisiin128. SÄVY-
hankkeen jälkeen työ- ja elinkeinoministeriö selvitti yritysvaikutusten 
arviointien yleisyyttä jälleen vuonna 2009. Alustavien tulosten perusteella 
arvioinnit ovat entisestään lisääntyneet ja laajentuneet129.  

Suomen Yrittäjien mukaan vuosien 2007 ja 2008 välillä erittäin tai 
melko huonolaatuisiksi arvioitujen hallituksen esitysten osuus väheni 24 
prosenttiyksikköä, ja neutraaleiksi arvioitujen osuus lisääntyi 25 prosent-
tiyksikköä. Parantamisen varaa löydettiin erityisesti vaikutuksista pieniin 
yrityksiin; vuonna 2008 ainoastaan viidessä hallituksen esityksessä oli ar-
vioitu erikseen niihin kohdistuvia vaikutuksia. Vuonna 2008 arvioitiin erit-
täin hyväksi ainoastaan yksi hallituksen esitys, nimittäin maa- ja metsäta-
lousministeriön esitys eläintautilain muuttamisesta (HE 31/2008). Siinä 
säädettiin uudesta lupavelvollisuudesta yrityksille, jotka harjoittavat kalan-
viljelyä alueilla, joilla esiintyy kalatautia. Erityisen hyvänä pidettiin sitä, 
että kustannuksia ja muita vaikutuksia oli arvioitu myös kvantitatiivisesti. 
Lisäksi esityksessä oli arvioitu tarkoin niiden yritysten joukko, jota uusi 
velvoite tulisi koskemaan.130 

Yritysvaikutusten kvantitatiivinen arviointi ei ole kuitenkaan kovin 
yleistä. Vuonna 2009 kaikista hallituksen esityksistä vain kymmenesosa 
sisälsi vähintään yhden yritysvaikutuksia kuvaavan lukuarvon (liitetauluk-
ko 20). Aikaisemmat selvitykset osoittavat, että osuus on kuitenkin suu-
rempi yritysten kannalta merkittävissä esityksissä. SÄVY-hankkeen mu-
kaan vuonna 2005 kvantitatiivisia arvoja oli 19 prosentissa tällaisista esi-
tyksistä, kun vuonna 2006 niitä oli 36 prosentissa131 – kvantitatiivisten yri-
tysvaikutusten arvioiden osuus siis lähes kaksinkertaistui. Elinkeinoelämän 
keskusliiton selvityksen mukaan vuonna 2008 yrityksille aiheutuvia koko-
naiskustannuksia tai -säästöjä arvioitiin määrällisesti alle puolessa (43 %) 
yritysten kannalta merkityksellisistä esityksistä. Huomattavasti vähemmän 
arvioitiin kustannuksia tai säästöjä yksittäisiä yrityksiä kohden (21 %).132 
Työ- ja elinkeinoministeriön alustavien tulosten mukaan vuoden 2009 ke-

                                                 
128 SÄVY-hankkeen analyysi (2007), 9, 12, 18. 
129 Yritysvaikutuksia arvioitiin vuonna 2009 TEM:n mukaan 92 prosentissa yritysten 
kannalta merkityksellisistä hallituksen esityksistä, siis 34 prosenttiyksikköä useammin 
kuin vuonna 2005. Yli puolen sivun mittaisia arviointeja oli 31 prosentissa esityksistä, 
niiden määrä olisi siis kasvanut 14 prosenttiyksikköä; Yritysvaikutusten arviointi halli-
tuksen esityksissä 2009, 8. 
130 Suomen Yrittäjät (2007), Makkula (2009). 
131 SÄVY-hankkeen analyysi (2006), 8, 9. 
132 Elinkeinoelämän keskusliitto (2009). Selvityksessä oli mukana ensimmäiset 212 kap-
paletta vuoden 2008 yhteensä 236 esityksestä. Näistä yritysvaikutuksia arvioitiin olevan 
63 kappaleella eli 30 prosentilla.  
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vätistuntokaudella noin 40 prosenttiin yritysten kannalta merkittävistä esi-
tyksistä sisältyi lukuarvoja133.  

Taulukkoon 10 on listattu muutamia esimerkkejä yritysvaikutusten ar-
vioinneista hallituksen esityksissä. Näistä lääkelain ja rautatielain uudistuksis-
sa on lisätty yritysten hallinnollista taakkaa uudella lupavaatimuksella, vaikka 
sitä on viime aikoina pyritty erityisesti vähentämään134. Yritysten hallinnolli-
sen taakan hidas väheneminen on pantu merkille niin Elinkeinoelämän kes-
kusliiton135 kuin työ- ja elinkeinoministeriönkin136 selvityksissä.  
 
Taulukko 10 Esimerkkejä yritysvaikutusten arvioinneista 
Aihe Vaikutus 
Finnvera Oyj:n  
luotonanto-
oikeuksien  
laajentaminen 
(HE 16/2009) 

”Suhdannelainoja ja -takauksia arvioidaan myönnettävän vuosi-
na 2009–2011 noin 2 000 yritykselle vuodessa eli yhteensä 
6 000 yritykselle. Suurin osa kohdeyrityksistä olisi pk-yrityksiä. 
Aloittaviin yrityksiin, jotka käyttäisivät suhdannerahoitusta, 
arvioidaan olevan noin 200–400 vuodessa. Suhdannerahoitus-
tuotteilla pyritään saamaan yritykset taloudellisen taantuman yli 
siten, että nykyiset työpaikat voitaisiin mahdollisuuksien mu-
kaan säilyttää. Suhdannerahoitus turvaisi yritysten käyttöpää-
oman rahoitusta ja parantaisi niiden maksuvalmiutta. Niiden 
avulla voitaisiin yrityksissä toteuttaa myös mahdolliset välttä-
mättömät investoinnit.” 

Sosiaali- ja terveys-
palveluihin oikeutta-
va palveluseteli 
(HE 20/2009) 

”Lisäksi palvelusetelin käyttöönotto lisää yritystoimintaa ja tätä 
kautta edistää uusien työpaikkojen syntymistä.” 

Lääkelain uudistus 
(HE 21/2009) 

”Pitkälle kehitetyssä terapiassa käytettävien lääkkeiden ei-
teolliselta valmistukselta edellytettävä lupa ja luvan myöntämi-
sen edellytyksenä olevat valmistuksen laatuvaatimukset aiheut-
tavat jonkin verran lisäkustannuksia tällaisten lääkkeiden val-
mistajille. Myönnettävä lupa on maksullinen. -- Laatuvaatimuk-
set täyttävä valmistus edellyttää asianmukaisia tiloja sekä erik-
seen kunkin valmistuserän analysointia. Hyvän valmistustavan 
(GMP) toteamisen edellyttämien testien kustannus on useita 
satoja tuhansia euroja kutakin valmistuserää kohden.” 

                                                 
133 Vaikutusarvioinnin asiantuntijajaoston muistio 16.11.2009, 12. 
134 EU:n komissio julkaisi 2007 toimintaohjelman, jolla on määrä vähentää EU-
lainsäädännöstä yrityksille aiheutuvaa hallinnollista taakkaa 25 prosenttia vuoteen 2012 
mennessä; KOM (2007)23. Suomen kansallinen toimintaohjelma yritysten hallinnollisen 
taakan vähentämiseksi käynnistettiin maaliskuussa 2009 (valtioneuvoston periaatepäätös 
12.3.2009). 
135 Elinkeinoelämän keskusliitto arvioi liki neljäsosan (24 %) vuoden 2008 hallituksen 
esityksistä vähentävän yritysten hallinnollista taakkaa. Hallinnollisen taakan arvioitiin 
lisääntyvän 16 prosentissa ja pysyvän ennallaan 60 prosentissa esityksistä. Selvityksessä 
oli mukana ensimmäiset 212 kappaletta vuoden 2008 yhteensä 236 esityksestä; Elinkei-
noelämän keskusliitto (2009). 
136 TEM:n mukaan vuoden 2009 hallituksen esityksistä 16 prosenttia vähensi yritysten 
hallinnollista taakkaa. Sen arvioitiin lisääntyvän 38 prosentissa ja pysyvän ennallaan 46 
prosentissa esityksistä; Yritysvaikutusten arviointi hallituksen esityksissä 2009, 23. 
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Suomen ja  
Yhdysvaltojen väliset 
puolustushankinnat 
(HE 25/2009) 

”Esitykseen sisältyvän pöytäkirjan hyväksyminen lisää maiden 
puolustushankintojen avoimuutta ja parantaa suomalaisen teolli-
suuden kilpailuedellytyksiä Yhdysvaltojen puolustusministeriön 
hallinnonalan hankinnoissa. Pöytäkirja sisältää periaatteet Yh-
dysvaltojen puolustusministeriön hallinnonalan hankintoja kos-
kevien tarjouskilpailujen avaamisesta myös suomalaiselle teolli-
suudelle. Lisäksi pöytäkirja määrittelee muun muassa periaatteet 
tarjouskilpailun ratkaisusta ilmoittamisesta sekä siitä, miten 
hävinneelle tarjoajalle on annettava lisätietoja. Nämä osaltaan 
edesauttavat kotimaisia yrityksiä vientiponnisteluissa.” 

Rautatielain muutos 
(HE 207/2009) 

”Museoliikenteen harjoittajien ja radanpitoa harjoittavien yritys-
ten olisi esityksen mukaan haettava turvallisuustodistus. Siitä ei 
aiheutuisi niille merkittäviä kustannuksia.” 

Päästökaupan  
laajentaminen 
(HE 212/2009) 

”Päästökaupasta aiheutuu kustannuksia sen piirissä oleville yri-
tyksille päästöoikeuksien hankinnasta, kauppojen hallinnoinnis-
ta, riskien hallinnasta, päästöjen seurannasta ja todentamisesta, 
luvituksesta sekä päästökaupparekisteristä. Tuloja yritykset 
voivat saada maksutta saamiensa ja käyttämättä jäämien päästö-
oikeuksien myynnistä ja yleensä kaupankäynnistä. -- Sähkön 
hinnan nousu vaikuttaa eniten sähköintensiiviseen teollisuuteen, 
mutta se nostaa myös muun teollisuuden ja palvelualojen kus-
tannuksia. -- Päästökauppa parantaa päästöttömien ja vähäpääs-
töisten energian tuotantomuotojen ja polttoaineiden sekä muun 
päästöttömän tai vähäpäästöisen teknologian kilpailukykyä. Se 
tuo siten kilpailuetua ja liiketoimintamahdollisuuksia tällaisia 
energiantuotantomuotoja, polttoaineita ja teknologioita hyödyn-
täville, kehittäville ja myyville yrityksille.” 

 
 
3.3 Viranomaisvaikutukset  
Viranomaisvaikutuksia arvioitiin 55 prosentissa hallituksen esityksistä. 
Lisäksi 8 prosenttia esityksistä, eli verrattain suuri osuus, sisälsi ainoastaan 
perustelemattoman maininnan, ettei viranomaisvaikutuksia ole. Useimmi-
ten viranomaisvaikutuksia tunnistivat sisäasiainministeriö (100 %:ssa esi-
tyksistä), oikeusministeriö (69 %), maa- ja metsätalousministeriö (68 %) 
sekä liikenne- ja viestintäministeriö (66 %). Harvimmin viranomaisvaiku-
tuksia tunnistivat puolestaan ulkoasiainministeriö (0 %), puolustusministe-
riö (20 %) sekä valtiovarainministeriö (37 %). Ministeriökohtaiset tiedot 
ovat liitetaulukossa 27. 

Taulukkoon 11 on koottu esimerkkejä viranomaisvaikutusten arvioin-
neista. Kursivoinnit esimerkeissä osoittavat ilmauksia, joilla uudistusten 
viranomaisille aiheuttamaa lisätyötä arvioidaan pikemminkin vähäiseksi 
kuin suureksi. Suunnitellun lainsäädännön kustannuksista annetut tiedot 
vaikuttavat merkittävästi sen saamaan hyväksyntään. Tarkkojakin viran-
omaisarvioita esitetään, kuten poliisin työmäärään lisäys 3,6 henkilötyö-
vuodesta 7,1 henkilötyövuoteen tai kuntien avustuspäätösten 5 000–6 000 
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kappaleen lukumäärä. Kaikista viranomaisvaikutusten arvioinneista 16 
prosenttia sisälsi vähintään yhden lukuarvon. Ministeriöille aiheutuvia kus-
tannuksia esitetään erityisen harvoin, samoin kuin kustannuksia lainsäätä-
misestä. 
 
Taulukko 11 Esimerkkejä viranomaisvaikutusten arvioinneista 
Aihe Vaikutus 
Väliaikainen avustus  
asuntojen kunnostamiseen 
(HE 2/2009) 

”Kunnat myöntävät ja maksavat avustukset. Arvioidaan, 
että kunnat tekisivät vuonna 2009 noin 5 000–6 000 pää-
töstä sekä vuosina 2009, 2010 ja 2011 tarvittavat maksa-
tuspäätökset. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus val-
mistelee ja antaa hakumenettelyä koskevat ohjeet, osoittaa 
kunnille niiden määrärahaosuudet, tekee kuntia ja kuntayh-
teisöjä koskevat avustuspäätökset sekä valvoo kuntia.” 

Tehtaiden ja koneiden 
hankintamenojen poistojen 
väliaikainen korotus 
(HE 6/2009) 

”Veronhuojennusten soveltamisedellytysten tutkiminen ja 
huojennuskohteiden erillisseuranta verotuksessa lisäävät 
työmäärää Verohallinnossa. Lain lyhyen soveltamisajan 
vuoksi hallinnolliset lisäkustannukset jäänevät kuitenkin 
melko vähäisiksi.” 

Vaarallisten aineiden  
kuljetus merellä 
(HE 34/2009) 

”Merenkulkulaitos valvoo vaarallisten aineiden aluskulje-
tuksia kappaletavarana. Koska koulutusvaatimus tulisi 
velvoittavaksi, toimenpide laajentaa vähäisessä määrin 
Merenkulkulaitoksen valvontavelvoitetta.” 

Verkkotunnusten  
voimassaoloajat 
(HE 35/2009) 

”Ehdotetuilla muutoksilla ei ole välittömiä henkilöstö- tai 
organisaatiovaikutuksia. Muutokset kuitenkin vähentäisivät 
tarpeetonta byrokratiaa ja tehostaisivat Viestintäviraston 
verkkotunnushallintoa.” 

Ajo-oikeuden ulottaminen 
yli 70-vuotiaille raskailla 
ajoneuvoilla 
(HE 247/2009) 

”Vuosittain noin 10 000 raskaan kaluston ajo-oikeuden 
haltijaa täyttää 70 vuotta. Näiden ajokorttien uusiminen 
enintään kahden vuoden välein lisäisi poliisin työtä nyky-
menettelyllä tarvittavasta noin 3,6 henkilötyövuodesta 
arviolta noin 7,1 henkilötyövuoteen. Siirtymävaiheen toi-
met ikärajan takia menetetyn ajo-oikeuden takaisin saami-
seksi lisäisivät jonkin verran käsiteltäviä hakemuksia, mut-
ta työmäärän lisäys arvioidaan vähäiseksi.” 

Elinluovutusten  
helpottaminen 
(HE 276/2009) 

”Sosiaali- ja terveysministeriön esitystä koskeva tiedotus ja 
sähköisiin potilasasiakirjajärjestelmiin lisättävä, henkilön 
elinluovutusta koskeva näkemys merkitsevät hieman lisä-
työtä.” 

 
 
3.4 Yksilöihin kohdistuvat vaikutukset 

3.4.1 Vaikutukset kotitalouksien asemaan ja käyttäytymiseen 

Vaikutuksia kotitalouksien asemaan arvioitiin 22 prosentissa hallituksen 
esityksistä. Eniten vaikutuksia kotitalouksien asemaan tunnistivat liikenne- 
ja viestintäministeriö sekä sosiaali- ja terveysministeriö (25 %:ssa esityk-
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sistä), valtiovarainministeriö (22 %) ja oikeusministeriö (19 %). Ministe-
riökohtaiset tiedot ovat liitetaulukossa 28. 

Kotitalousvaikutusten arviointi hallituksen esityksissä on kasvanut 
huomattavasti – 12 prosenttiyksikköä – vuosien 1994–2009 välillä. Erityi-
sesti liikenne- ja viestintäministeriö, valtiovarainministeriö, maa- ja metsä-
talousministeriö sekä oikeusministeriö ovat lisänneet kotitalousvaikutusten 
arviointia (liitetaulukko 29). 

Taulukossa 12 on esimerkkejä kotitalousvaikutusten arvioista. Määräl-
liset arviot olivat harvinaisia; alle kymmenesosa (7 %) kotitalousvaikutus-
ten arvioinneista sisälsi vähintään yhden lukuarvon. Suurin osa vaikutusar-
vioista koski kotitalouksien asemaa kuluttajina. Kahdessa viimeisessä esi-
merkissä on tuotu esille myös kotitalouksien kannalta kielteisiä vaikutuk-
sia.  
 
Taulukko 12 Esimerkkejä kotitalousvaikutusten arvioinneista 
Aihe Vaikutus 
Verkkotunnusten  
voimassaoloaikojat 
(HE 35/2009) 

”Kotimaisen verkkotunnuksen voidaan olettaa lisäävän suo-
malaisten kuluttajien luottamusta sähköiseen kaupankäyntiin 
ja suomalaisten yritysten verkkopalveluihin yleensä.” 

Eläinlääkintäpalveluiden 
laatu ja saatavuus 
(HE 81/2009) 

”Keskitetty yhteydenottopalvelu ja eriytetty päivystysjärjes-
telmä helpottaisivat eläinlääkäripalvelun tilaamista ja tehos-
taisivat kotitalouksien päivystysaikaan saamia eläinlääkäri-
palveluja erityisesti niillä kaupunkialueilla, joiden läheisyy-
dessä toimisi päivystävä klinikka. -- Julkisen eläinlääkäripal-
velun hinnoittelu olisi näin läpinäkyvää ja edistäisi asiakkai-
den tasapuolista kohtelua.” 

Kauppojen aukiolo- 
aikojen pidentäminen 
(HE 84/2009) 

”Kuluttajan kannalta kauppojen aukiolosäännökset selkeytyi-
sivät.” 

Elintarvikkeiden  
arvonlisäveron alennus 
(HE 137/2009) 

”Elintarvikkeisiin kohdistuva veronalennus ei juuri lisää ruoan 
kulutusta, vaan parantaa kuluttajan yleistä ostovoimaa. Ravinto-
la- ja ateriapalvelujen kysynnän hintajousto on taas korkea, ja 
verokannan alennus lisää tehokkaasti ravintolaruoan kysyntää. 
Muu kulutus kasvaa elintarvikkeiden arvonlisäveron laskiessa. 
Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen käyttämän mallin mu-
kaan verokannan alentamisen on oletettu siirtyvän täysimääräi-
sesti kuluttajahintoihin. Tällöin 13 prosentin verokantaan siir-
tyminen alentaisi elintarvikkeiden hintoja 3,4 prosenttia ja ravin-
tolaruoan hintoja 7,4 prosenttia.” 

Päästökaupan  
laajentaminen 
(HE 212/2009) 

”Päästökaupan seurauksena energian hinta nousee ja alentaa 
kotitalouksien ostovoimaa.” 

Ajoneuvojen sähköisen  
rekisteröinnin  
mahdollistaminen 
(HE 252/2009) 

”Sähköisen rekisteröinnin pilottituotteiden kustannusten ar-
vioidaan olevan 400 000 euroa. Hankkeen kustannukset ka-
tettaisiin asiakkailta perittävillä suoritemaksuilla.” 
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3.4.2 Vaikutukset kansalaisten asemaan ja  
 toimintamahdollisuuksiin 

Vaikutuksia kansalaisten asemaan ja toimintamahdollisuuksiin arvioitiin 
viidenneksessä hallituksen esityksistä. Erityisen runsaasti näitä vaikutuksia 
tunnistivat opetusministeriö (41 %:ssa hallinnonalan esityksistä), sisäasiain-
ministeriö (36 %), oikeusministeriö (31 %) sekä maa- ja metsätalousministe-
riö (27 %). Suuremmista ministeriöistä vähiten kansalaisvaikutuksia arvioi-
vat valtiovarainministeriö (7 %) ja ympäristöministeriö (8 %)137.  

Taulukossa 13 on muutamia esimerkkejä kansalaisvaikutusten arvioin-
neista. Ne olivat lähes poikkeuksetta laadullisia – ainoastaan kolmessa vai-
kutusarviossa oli mukana lukuarvoja. Kursivoinnit osoittavat, että vaiku-
tusarvioissa viitattiin usein erilaisten perusoikeuksien toteutumiseen. 
 
 Taulukko 13 Esimerkkejä vaikutuksista kansalaisten asemaan ja toimintamahdolli-

suuksiin 
Aihe Vaikutus 
Vaalirahoitusuudistus 
(HE 13/2009) 

”Esityksellä pyritään parantamaan äänestysaktiivisuutta ja 
äänestäjien luottamusta poliittiseen järjestelmään.” 

Maksuhäiriömerkintöjen 
vanhentuminen 
(HE 93/2009) 

”Esityksen eräänä tavoitteena on tukea velallisia, joiden velat 
ovat vanhaa perua edistämällä heidän taloudellisen tilanteen-
sa tasapainottumista ja samanlaisia taloudellisia toiminta-
mahdollisuuksia kuin muilla kansalaisilla. -- Ehdotus tarkoit-
taisi sitä, että osa velallisista saisi maksuhäiriömerkinnän, 
vaikka on tähän saakka siltä välttynyt. Uudet maksuhäi-
riömerkinnät vaikeuttavat monin tavoin niiden velallisten 
elämää, jotka merkinnän saavat, esimerkiksi asunnon vuok-
raaminen tai puhelinliittymän saanti tavanomaisiin ehdoin 
vaikeutuu.” 

Oikeushallinnon  
tietojärjestelmän  
perustaminen 
(HE 102/2009) 

”Ehdotetun lain johdosta yleisön tietoisuus ylläpidetyistä 
rekistereistä kasvaa, mikä osaltaan vaikuttaa yksityisyyden 
suojan toteutumiseen, kun yksittäiset ihmiset saavat rekiste-
reiden olemassa olosta tiedon ja voivat siten käyttää heille 
kuuluvia oikeuksia. Esityksellä on merkitystä sananvapautta 
ja tietojen julkisuutta koskevien perusoikeuksien kannalta.” 

Isyyden vahvistaminen  
kansainvälisissä  
tapauksissa 
(HE 104/2009) 

”Koska isyyttä koskevan asian ratkaisu vaikuttaa muihin 
tärkeisiin yksilön oikeudellista asemaa koskeviin kysymyk-
siin, kuten oikeuteen saada perintö, oikeuteen saada elatusta 
vanhemmalta tai esimerkiksi mahdollisuuteen saada Suomen 
kansalaisuus, ehdotus parantaisi kansainvälisissä perhetilan-
teissa olevien oikeudellista asemaa laajemminkin kuin vain 
isyyttä koskevan kysymyksen osalta.” 

Kuntajakolain muutos 
(HE 125/2009) 

”Esityksellä pyritään edistämään elinvoimaisen ja toiminta-
kykyisen kuntarakenteen kehittymistä. Kuntien elinvoimai-
suudella on olennainen merkitys myös kuntien edellytyksille 
järjestää kuntalaisten perusoikeuksien kannalta merkittävät 

                                                 
137 Ministeriökohtaiset tiedot on esitetty liitetaulukossa 30. 
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peruspalvelut. Esitys lisää kuntalaisten vaikutusmahdolli-
suuksia kuntajaon muuttamisen valmisteluvaiheessa.” 

Suomen ja Espanjan  
välinen sopimus salassa 
pidettävistä tiedoista 
(HE 168/2009) 

”Kansainvälisistä tietoturvallisuusvelvoitteista annetun lain 
mukainen salassapito on näin ollen sanamuodon mukaan 
kattavampi kuin yleisessä julkisuuslaissa. Edellä olevan pe-
rusteella voidaan arvioida, että Suomen ja Espanjan välisen 
tietoturvallisuussopimuksen voimaansaattamista koskeva 
lakiehdotus ei asiallisesti vaikuta kansalaisten tiedonsaantia 
vähentävästi suhteessa siihen, mitä tiedonsaanti yleisen lain-
säädännön mukaan on. Henkilöturvallisuus on keskeinen 
tietoturvallisuuden osa-alue. Koska jo laki kansainvälisistä 
tietoturvavelvoitteista edellyttää turvallisuusselvityksistä 
annetun lain mukaisen menettelyn käyttämistä henkilöstön 
luotettavuuden varmistamisesta, ehdotetun voimaansaatta-
mislain hyväksyminen ei tarkoittaisi sitä, että kansalaisten 
yksityisyyselämän ja henkilötietojen suojaa kavennettaisiin 
aikaisempaan verrattuna.” 

 
 
3.4.3 Vaikutukset työllisyyteen ja työelämään 

Vaikutuksia työllisyyteen ja työelämään arvioitiin 19 prosentissa hallituksen 
esityksistä, mikä oli 3 prosenttiyksikköä edellisvuotta enemmän. Kasvuun 
on saattanut vaikuttaa vuoden 2009 huono taloussuhdanne. Näitä vaikutuk-
sia arvioitiin verrattain harvoin pelkällä toteamuksella, ettei niitä ole. Eniten 
työllisyys- ja työelämävaikutuksia tunnistivat työ- ja elinkeinoministeriö 
(43 %:ssa esityksistä), liikenne- ja viestintäministeriö (31 %), sosiaali- ja 
terveysministeriö (28 %) ja ympäristöministeriö (23 %). Suuremmista minis-
teriöistä oikeusministeriö ei arvioinut lainkaan vaikutuksia työllisyyteen ja 
työelämään, ja hyvin vähän niitä arvioivat valtiovarainministeriö (2 %) sekä 
maa- ja metsätalousministeriö (5 %).138 Erityisesti valtiovarainministeriön 
tulisi panostaa aiempaa enemmän näiden vaikutusten arvioitiin hallin-
nonalansa luonteen vuoksi. Se ei tuonut esille työllisyysvaikutuksia esimer-
kiksi esityksissä tehtaiden ja koneiden hankintamenojen poistojen korotuk-
sesta (HE 6/2009), aluehallintouudistuksesta (HE 59/2009), työpanokseen 
perustuvan osingon verotuksesta (HE 47/2009) tai vuoden 2010 tuloveroas-
teikosta (HE 133/2009).  

Taulukkoon 14 on listattu muutamia esimerkkejä työllisyyteen ja työ-
elämään liittyvistä vaikutusarvioinneista. Näistä ensimmäinen sisältää lu-
kuarvoja, mikä oli harvinaista – kaikista työllisyyttä ja työelämää koskevis-
ta vaikutusarvioinneista alle kymmenesosa (7 %) sisälsi vähintään yhden 

                                                 
138 Ministeriökohtaiset tiedot on esitetty liitetaulukossa 31. 
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lukuarvon. Ainoastaan viidessä esityksessä tuotiin esille kielteisiä vaiku-
tuksia työllisyyteen139.  
 
Taulukko 14 Esimerkkejä vaikutuksista työllisyyteen ja työelämään 
Aihe Vaikutus 
Väliaikainen avustus  
asuntojen  
kunnostamiseen 
(HE 2/2009) 

”Arvioidaan, että avustuksilla tuettaisiin rakennusalan työlli-
syyttä 17 000 henkilötyövuodella, joista uusia työtehtäviä olisi 
3 200. Tästä työstä tehtäisiin noin puolet työmaalla ja toinen 
puoli välillisesti korjausrakentamiseen liittyvissä töissä raken-
nusaineteollisuudessa ja kaupassa.” 

Yliopistouudistus 
(HE 7/2009) 

”Yliopistojen oikeushenkilöaseman muutos merkitsee henkilös-
tön palvelussuhteen muuttumista kaikissa yliopistoissa virkasuh-
teisesta työsuhteiseksi ja työnantajan neuvotteluoikeuksien siir-
tymistä yliopistoille. -- Virkasuhteiden muuttuminen työsuhtei-
seksi mahdollistaa tarvittaessa myös joustavamman ja yksi-
löidymmän henkilöstöpolitiikan ja antaa työntekijälle mahdolli-
suuden neuvotella työsopimuksensa sisällöstä.” 

Työriitojen sovittelija-
järjestelmän uudistus 
(HE 19/2009) 

”Työriitojen tehokkaalla sovittelulla voidaan vaikuttaa yritysten 
ja muiden työnantajayhteisöjen toimintaan ja vähentää työrii-
doista osapuolille aiheutuvia taloudellisia menetyksiä. Toimiva 
työriitojen sovittelujärjestelmä edesauttaa työmarkkinoiden 
toimivuutta ja luo luottamusta siellä toimivien välisiin suhtei-
siin. Näiden vaikutusten euromääräinen arviointi on kuitenkin 
mahdotonta.” 

Työttömyysedun 
maksaminen  
lomautetuille 
(HE 222/2009) 

”Esityksen tavoitteena on helpottaa yritysten toiminnan sopeut-
tamista taloudellisessa taantumassa ja parantaa sopeuttamistoi-
menpiteiden kohteena olevien työntekijöiden asemaa. -- Ehdo-
tettu muutos edesauttaisi lomautusten joustavampaa toteutusta. 
-- Koska esityksessä ehdotetaan, että työttömyyspäivärahaa 
voitaisiin maksaa yhdeltäkin työttömyyspäivältä viikossa, pa-
rantaisi se palkkatasosta riippumatta kaikkien yhdeksi päiväksi 
lomautettujen asemaa yhden päivän työttömyyspäivärahan mää-
rällä.” 

Ajo-oikeuden  
ulottaminen yli 70- 
vuotiaille raskailla  
ajoneuvoilla 
(HE 247/2009) 

”Yläikärajan poistamisella helpotettaisiin töiden järjestelyä 
yrityksissä ja työvoimapulaa.” 

Merenkulun  
turvallisuus 
(HE 250/2009) 

”Pätevyysvaatimuksia koskevilla uudistuksilla pyritään kehit-
tämään varustamojen edellytyksiä toimia ja työllistää meren-
kulkijoita, eikä uusilla säännöksillä vaikeutettaisi nykyisten 
suomalaisten merenkulkijoiden asemaa työmarkkinoilla.” 

 
 

                                                 
139 Virén (2009), 667 huomauttaa, että veronalennuksia saatetaan perustella työllisyyden 
kasvulla kertomatta, miten paljon työllisyys heikkenee korvaavan veronkorotuksen vuoksi. 
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3.4.4 Sosiaaliset ja terveysvaikutukset 

Sosiaalisia ja terveysvaikutuksia140 arvioitiin vain 8 prosentissa hallituksen 
esityksiä (23 kappaletta). Arviointi keskittyi sosiaali- ja terveysministeriöön, 
jonka esityksistä 21 prosentissa tunnistettiin näitä vaikutuksia. Muissa minis-
teriöissä sosiaalisten ja terveysvaikutusten arviointi oli satunnaista. Ministe-
riökohtaiset tulokset on esitetty liitetaulukossa 32. Esimerkkejä sosiaalisten 
ja terveysvaikutusten arvioinnista on listattu taulukkoon 15. Esimerkeistä 
tupakka- ja alkoholiveron korotukset ovat valtiovarainministeriön valmiste-
lemia, kalatuotteiden valvontaa koskeva esitys maa- ja metsätalousministe-
riön valmistelema ja loput kolme poimintaa ovat sosiaali- ja terveysminis-
teriön esityksistä.  
 
Taulukko 15 Esimerkkejä sosiaalisten ja terveydellisten vaikutusten arvioinneista 
Aihe Vaikutus 
Lääkelain uudistus 
(HE 21/2009) 

”Näiden lääkkeiden valmistukselle asetettavat laatuvaatimuk-
set turvaavat erityisesti sen, että hoidossa käytettävien lääk-
keiden laatu ja turvallisuus ovat asianmukaisia. Lisäksi asetet-
tavilla vaatimuksilla voidaan varmistaa, että näiden biologis-
ten lääkkeiden valmistuksessa käytettävien geenien, solujen ja 
kudosten alkuperä voidaan tarvittaessa selvittää luotettavasti 
ja tätä kautta voidaan omalta osaltaan varmistaa lääke- ja poti-
lasturvallisuutta.” 

Korvausten  
laajentaminen  
suuhygienistien  
palveluista 
(HE 61/2009) 

”Suuhygienistin antaman hoidon saamisella korvausjärjestel-
män piiriin voi olla merkitystä huonommassa sosioekonomi-
sessa asemassa olevien henkilöiden suunterveyden kannalta. -- 
Edullisempi hoito ja palvelujen parempi saatavuus mahdolli-
sesti motivoi myös ehkäisevään hoitoon hakeutumista ja toi-
minta suuntautuu aiempaa enemmän ehkäisevän hoidon tuke-
miseen. -- Tieto hoidon tarpeesta lisää niiden henkilöiden 
hakeutumista säännölliseen hoitoon, jotka ovat eniten hoidon 
tarpeessa. Suun terveyden kannalta on edullista, jos kynnys 
hakeutua hoitoon laskee.” 

Alkoholiveron korotus  
10 prosentilla 
(HE 70/2009) 

”Koko väestön tasolla voidaan karkeasti arvioida, että ehdotet-
tujen veronkorotusten seurauksena alkoholin sosiaali- ja ter-
veyshaitat vähenisivät samassa suhteessa kuin alkoholin ko-
konaiskulutus. -- On odotettavissa, että alkoholiveronkorotuk-
sella on suurin vaikutus juuri suurkuluttajien kulutukseen. ” 

Tupakkaveron korotus  
15 prosentilla 
(HE 134/2009) 

”Veronkorotuksen seurauksena tupakkatuotteiden kulutuksen 
ja siten tupakoinnista aiheutuvien terveyshaittojen arvioidaan 
vähenevän. Kulutuksen vähenemisestä seuraavat terveysvai-
kutukset realisoituvat kuitenkin vasta pitkällä aikavälillä, vuo-
sien tai vuosikymmenten kuluttua. Koko väestötason kehityk-
sen lisäksi tupakoinnin vähentymisen voidaan olettaa tasaavan 
eri sosiaaliryhmien välisiä terveyseroja, sillä tupakointi on 

                                                 
140 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen verkkosivuilla on runsaasti materiaalia ihmisiin 
kohdistuvien vaikutusten arvioinnista ja erityisesti sosiaalisten ja terveysvaikutusten 
arvioinnista: http://info.stakes.fi/iva (4.5.2010). Ks. myös Kauppinen & Tähtinen (2003). 
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yleisempää alemmissa sosiaaliryhmissä.” 
Erikoislääkärien  
koulutus 
(HE 149/2009) 

”Työterveyshuollon erikoislääkärien kouluttamisen kehittämi-
nen puolestaan edistäisi työterveyshuollon toteutumista hyvän 
työterveyshuoltokäytännön mukaisesti. -- Esitys tukisi työter-
veyshuollon palvelujen laadun ja vaikuttavuuden myönteistä 
kehitystä, kun yksityiset palvelujen tuottajat saisivat myös 
jatkossa korvauksen työterveyshuoltoon erikoistuvien lääkä-
reiden ohjauksesta aiheutuvista kustannuksista.” 

Kalatuotteiden  
tuotemerkintöjen  
valvonta 
(HE 275/2009) 

”Elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvia tarvikkeita 
markkinoille saattavien toimijoiden ilmoitusvelvollisuus ja 
toimipaikkojen rekisteröinti auttaisi kohdentamaan valvontaa 
tehokkaasti niihin toimijoihin ja toimipaikkoihin, joilla on 
tarvikkeiden vaatimustenmukaisuuden ja turvallisuuden kan-
nalta keskeinen merkitys. Tämän voidaan katsoa vaikuttavan 
myönteisesti elintarviketurvallisuuteen sekä toimialan mainee-
seen.” 

 
 
3.4.5 Sukupuolivaikutukset, kielelliset vaikutukset sekä  
 vaikutukset lapsiin 

Sukupuolivaikutuksia141 arvioitiin 9 prosentissa esityksistä, mutta vain 5 
prosentissa niitä varsinaisesti tunnistettiin. Suuremmista ministeriöistä su-
kupuolivaikutuksia tunnistivat useimmiten sosiaali- ja terveysministeriö 
(12 %:ssa esityksistä) sekä valtiovarainministeriö (7 %). Työ- ja elinkei-
noministeriö käytti antamissaan esityksissä verrattain runsaasti mainintaa, 
ettei sukupuolivaikutuksia ole. Ministeriökohtaiset tiedot ovat liitetaulu-
kossa 33.142  

Pidemmällä aikavälillä sukupuolivaikutusten arviointi on kuitenkin 
huomattavasti lisääntynyt; vuonna 1994 ainoastaan kahdessa hallituksen 
esityksessä arvioitiin sukupuolivaikutuksia143. Sen sijaan 2000-luvulla ei 
ole havaittavissa selkeää kasvavaa trendiä. Sosiaali- ja terveysministeriön 
tasa-arvoyksikkö on tarkastellut sukupuolivaikutusten arviointia vuosien 
2005, 2007, 2008 ja 2009 hallituksen esityksissä. Tulokset on esitetty tau-
lukossa 16. Taulukossa viimeisenä on tämän tutkimuksen tulos vuodelta 
2009, joka on yli 3 prosenttiyksikköä tasa-arvoyksikön saamaa tulosta suu-
                                                 
141 Ohjeita sukupuolivaikutusten arvioinnista lainvalmistelijoille: Opas sukupuolivaikutus-
ten arvioimiseksi lainsäädäntöhankkeissa (2007); Sukupuolisilmälasit käytössä (2009); 12 
ohjetta sukupuolivaikutusten arviointiin STM:n verkkosivuilla http://www.stm.fi/tasa-
arvo/sukupuolisilmalasit/valtavirtaistaminen/arviointi (19.4.2010). 
142 Tulokset ovat samansuuntaisia STM:n tasa-arvoyksikön tulosten kanssa. Sen mukaan 
vuosien 2005–2009 aikana selkeästi eniten sukupuolivaikutuksia on arvioitu sosiaali- ja 
terveysministeriössä. Sen jälkeen eniten sukupuolivaikutuksia ovat arvioineet valtiova-
rainministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö (aikaisemmin työministeriö); Sukupuoli-
vaikutusten arviointi hallituksen esityksissä 2005; 2007; 2008; 2009. 
143 Ervasti & Tala (1996), 230. 
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rempi. Tasa-arvoyksikkö on myös listannut vuosittain esimerkkejä halli-
tuksen esityksistä, joilla on ilmeisiä sukupuolivaikutuksia, mutta joita ei 
silti ole arvioitu.144 

 
Taulukko 16 Sukupuolivaikutusten arvioinnin kehitys 2005–2009145 
 On arvioitu 

vaikutuksia 
Arvioitu,  
ettei ole 

vaikutuksia 

Ei ole 
arvioitu 

vaikutuksia 

Yhteensä 

             2005 6,5 % 6,9 % 86,6 % 100 % 
             2007 8,2 % 5,0 % 86,8 % 100 % 
             2008 6,4 % 5,5 % 88,1 % 100 % 
             2009 TASY 8,9 % 3,9 % 87,2 % 100 % 
             2009 OPTL 5,3 % 3,9 % 90,8 % 100 % 
 
 
Taulukkoon 17 on koottu esimerkkejä sukupuolivaikutusten arvioinneista. 
Esimerkeistä erityisesti merkittävän aluehallinnon uudistuksen vaikutusar-
viointi on epämääräinen. Sen mukaan esityksellä ei ole sukupuolivaikutuk-
sia, sillä mies- ja naistyöntekijöiden lukumäärät aluehallinnon virastoissa 
eivät poikkea merkittävästi toisistaan. Lisäksi esitetään toivomus, ettei nai-
sia syrjittäisi työhönotossa ja lupaus, että naisille ja miehille turvataan yh-
täläiset mahdollisuudet näitä mitenkään erittelemättä. Tasa-arvosuunnitel-
man laadinta on erityisesti mainittu, vaikka niiden merkitys työpaikkojen 
tasa-arvon kannalta on huomattu kovin vaihtelevaksi. Esityksessä ei pohdi-
ta lainkaan ratkaisua vertikaaliseen sukupuolisyrjintään.  
 
Taulukko 17 Esimerkkejä sukupuolivaikutusten arvioinneista 
Aihe Vaikutus 
Sosiaali- ja terveys- 
palveluihin oikeuttava  
palveluseteli 
(HE 20/2009) 

”Lisäksi palvelusetelin käyttöönotto lisää yritystoimintaa ja 
tätä kautta edistää uusien työpaikkojen syntymistä. -- Yritys-
toiminnan laajenemisella on erityisesti naisten työllisyyttä 
parantava vaikutus.” 

Julkinen  
työvoimapalvelu 
(HE 38/2009) 

”Muutosturvan laajentaminen lomautettuihin kohdistuisi eri-
tyisesti miehiin. Henkilökohtaisesti työnhakijaksi työ- ja elin-
keinotoimistoon ilmoittautuneita lomautettuja oli tammikuun 
2009 seurantatiedon perusteella eniten teollisuuden ja raken-
tamisen toimialoilta. Toisaalta naiset ovat miehiä useammin 
määräaikaisessa työsuhteessa.” 

Aluehallintouudistus 
(HE 59/2009) 

”Pääsääntöisesti lähes jokaisella esitykseen sisältyvällä viran-
omaisella viraston johdossa ja esimiestehtävissä on yli kaksi 
kolmasosaa miehiä. -- Jotta sukupuolten välinen tasa-arvo 
voitaisiin tulevaisuudessa turvata, rekrytoitaessa työvoimaa 
poistuvan henkilöstön tilalle, tulee ottaa huomioon, että naisia 

                                                 
144 Sukupuolivaikutusten arviointi hallituksen esityksissä 2005; 2007; 2008; 2009. Jat-
kossa tasa-arvoyksikkö pyrkii seuraamaan myös arviointien laatua kehittämällään indi-
kaattorilla. 
145 Sukupuolivaikutusten arviointi hallituksen esityksissä 2005; 2007; 2008; 2009. 
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ei aseteta sukupuolensa tai ikänsä takia epätasa-arvoiseen 
asemaan vakinaisia työpaikkoja täytettäessä. -- Yleisesti hy-
vänä sukupuolijakaumana pidetään 40–60-jakaumaa ja riittä-
vän tasaisena jakaumana pidetään vielä jakaumaa 30–70. 
Näin ollen kaikki esitykseen sisältyvät viranomaiset täyttävät 
vähintään riittävän tasaisen jakauman ehdot. Koska kyseisten 
viranomaisten tehtävät ja henkilöstö siirtyvät uusiin viran-
omaisiin, voidaan olettaa, että sukupuolijakaumassa ei tule 
olemaan merkittävää eroa nykytilanteeseen. Tasa-arvoa pyri-
tään ylläpitämään turvaamalla yhtäläiset mahdollisuudet mie-
hille ja naisille sekä uusia aluehallintoviranomaisia muodos-
tettaessa että myös niiden perustamisen jälkeen. Uusien alue-
hallintoviranomaisten on laadittava tasa-arvolain 6 §:n mu-
kainen tasa-arvosuunnitelma.” 

Joukkoliikennelain  
uudistus 
(110/2009) 

”Suuri osa joukkoliikenteen käyttäjistä on tällä hetkellä nai-
sia. Joukkoliikenneyhteyksien parantuminen edesauttaisi vä-
littömästi heidän mahdollisuuttaan liikkumiseen. Miesten 
erityistarpeiden huomioon ottaminen palvelutason määritte-
lyssä ja liikennesuunnittelussa voisi lisätä heidän osuuttaan 
joukkoliikenteen käyttäjinä, mikä edistäisi tasa-arvoa. Linja-
autoalan yrittäjät ovat pääsääntöisesti miehiä. -- Ehdotettu 
muutos helpottaisi uusien yrittäjien alalle pääsyä, mikä saattaa 
tasapainottaa myös alan yrittäjien sukupuolijakaumaa.” 

Sotilaiden eläke-edut 
(HE 203/2009) 

”Puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen palveluksessa on 
yhteensä noin 11 300 sotilaseläkejärjestelmän piirissä olevaa 
henkilöä, joista naisia on noin 380. Sotilaseläkejärjestelmän 
piirissä on noin 480 sellaista henkilöä, joilla olisi oikeus jäädä 
palvelusaikansa perusteella eläkkeelle vuonna 2009. Naisia 
heistä on 10. Ehdotetut muutokset kohdistuisivat siten pää-
osin miehiin.” 

Tapaturmien  
korvaaminen 
(HE 224/2009) 

”Naisten ikäkerroin ja heille maksettava korvaus on miehiä 
suurempi, koska naiset tilastollisesti keskimäärin elävät mie-
hiä pidempään. -- Koska haittarahan tarkoituksena on korvata 
elinikäistä haittaa, tämä tilastoon perustuva korvausmäärän 
ero ei riko sukupuolten tasa-arvon periaatetta.” 

 
 
Kielellisiä vaikutuksia146 arvioitiin 6 prosentissa (17 kappaletta) hallituksen 
esityksistä. Tulos on siten hivenen myönteisempi kuin oikeusministeriön 
kyselyssä ministeriöille, jossa ne arvioivat suorittavansa kielellisten vaiku-
tusten arviointeja yhteensä seitsemässä esityksessä reilun kahden vuoden 

                                                 
146 Kielelliset vaikutusten arviointi on suhteellisen uusi asia. Vaikutusten arvioinnin 
ohjeissa kielelliset vaikutukset ainoastaan mainitaan; Säädösehdotusten vaikutusten 
arviointi (2007), 40, 51. Oikeusministeriön sivuilla on kuitenkin lainvalmistelijoiden 
tueksi laadittu muistilista lainsäädännön mahdollisista kielellisistä vaikutuksista; 
www.om.fi/Etusivu/Perussaannoksia/Kielilaki/Kielisaannoksetsaadosvalmistelussa/Kie
lellistenvaikutustenarviointi (12.4.2009).  
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aikana (14.4.–30.9.2009)147. Tosin tässä tutkimuksessa hyvin niukatkin 
maininnat erikielisten asemasta on katsottu vaikutusarvioiksi. Kyselyn mu-
kaan ministeriöt arvioivat kielellisiä vaikutuksia useammin kuin kirjaavat 
ylös hallituksen esityksiin. 

Valtaosa kielellisten vaikutusten arvioinneista koski ruotsin kielen ase-
man turvaamista viranomaisten tarjoamissa palveluissa. Esimerkiksi kärä-
jäoikeuksien tuomareiden kielivaatimuksia tiukennettiin, jotta kansalaisten 
mahdollisuudet saada palvelua sekä suomeksi että ruotsiksi paranisivat (HE 
45/2009). Usein arviot olivat kuitenkin yleisluontoisia ja pintapuolisia. 
Esimerkiksi esityksessä Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen 
siirtämisestä Helsingistä Kuopioon (HE 74/2009) todetaan:  

 
”Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalalla kiinnitetään erityis-
tä huomiota kielellisten oikeuksien toteutumiseen kielilain mukaises-
ti ja palvelujen ja viranomaisten tuottaman tiedon ja ohjeistuksen 
tuottamiseen molemmilla kansalliskielillä. Asiaan on kiinnitettävä 
huomiota keskuksen aloittaessa uudella sijaintipaikkakunnalla.” 

 
Saamen kielen asemaan viitattiin nimeltä mainiten kolmessa esityksessä148. 
Erityisesti uuden Saamelaisalueen koulutuskeskuksen arvioitiin lisäävän 
saamen kielen osaamista (HE 108/2009). Maaseutuhallinnon uudistuksessa 
lakiin sisällytettiin poikkeuksia, jotta palveluiden tarjoaminen Lapin pitkien 
etäisyyksien kunnissa ei muodostuisi liian hankalaksi (HE 232/2009). Poik-
keusmahdollisuutta perusteltiin erityisesti saamelaisten kielellisten oikeuksi-
en toteutumisella. Vammaisten kielelliseen asemaan liittyi erityisesti esitys 
vammaisten tulkkauspalvelun siirtämisestä kunnilta valtiolle (220/2009). 
Esityksessä korostetaan vahvasti kielellisiä oikeuksia:  

 
”Tulkkauspalvelulla turvataan oikeutta itseilmaisuun ja vuorovaiku-
tukseen yhteisön kanssa. Tämän vuoksi esityksellä pyritään vahvis-
tamaan tulkkauspalvelun asemaa pikemminkin kielellisenä oikeute-
na kuin sosiaalihuollon palveluna.” 

 
Vaikutuksia lapsiin ja nuoriin149 arvioitiin vain 2,5 prosentissa esityksiä (7 
kappaletta). Useimmiten arviot liittyivät perusopetuksen järjestämiseen. 
Lapsiin kohdistuvia vaikutuksia arvioitiin kuitenkin myös esimerkiksi 
joukkoliikenteen tarjontaan (110/2009) ja kuvaohjelmien tarkastukseen 
(HE 14/2009) liittyvissä esityksissä: 
                                                 
147 Yhteenveto ministeriöiden vastauksista ministeriöiden kielellisten vaikutusten arvioin-
nista (2009). Ministeriöistä ulkoasiainministeriö ja valtioneuvoston kanslia eivät vastanneet 
kyselyyn. 
148 HE 108/2009, HE 232/2009 ja HE 277/2009. 
149 Lapsiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnista ks. Taskinen (2006). 
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”Joukkoliikenteen riittävä tarjonta mahdollistaisi autottomien ja 
ajokortittomien ihmisten liikkumisen. Lasten ja nuorten mahdolli-
suus kulkea omin avuin harrastuksiinsa paranisi, mikä edistäisi hei-
dän tasa-arvoaan. Samalla vanhemmat voisivat vapautua lasten ja 
nuorten kyyditsemisestä.” 
 
”Ehdotettavilla kuvaohjelmalain muutoksilla voidaan ottaa nykyistä 
paremmin huomioon lasten mediaturvallisuus siltä osin kuin se kos-
kee viime vuosina nopeasti muuttunutta kuvaohjelmaympäristöä. -- 
Mediasisällöt vaikuttavat lasten ja nuorten kehitykseen yksilöllisesti 
ja kehitysvaiheesta riippuen. Vakavimmat riskit lapsen kehitykselle 
syntyvät ikätasolle soveltumattomista sisällöistä.” 

 
Vaikutuksia yhdenvertaisuuteen muilta osin150 arvioitiin 5 prosentissa esi-
tyksiä (12 kappaletta). Näistä kymmenessä tunnistettiin vaikutuksia yhden-
vertaisuuteen ja kahdessa todettiin, ettei vaikutuksia ole. Suurin osa arvioin-
neista oli sosiaali- ja terveysministeriön ja useimmiten vaikutukset koskivat 
työttömien ja työllisten sekä muiden väestöryhmien yhdenvertaisuutta viran-
omaisten palveluiden saatavuuden suhteen. Esimerkiksi ulkomaalaisten re-
kisteröitymistä työnhakijaksi helpottavaa esitystä (HE 274/2009) perustel-
laan myönteisillä vaikutuksilla yhdenvertaisuuteen näin:  

 
”Ulkomaalaisen työnhakijaksi rekisteröimistä koskevien edellytys-
ten lieventäminen parantaa ulkomaalaisten mahdollisuuksia saada 
työvoimapalveluja ja lisää siten Suomessa oleskelevien ulkomaa-
laisten yhdenvertaisuutta oleskeluluvan perusteesta riippumatta. -- 
Muutos parantaisi myös niiden maahanmuuttajien asemaa, joille on 
myönnetty tilapäinen oleskelulupa perhesiteen perusteella ja joilla 
on rajoittamaton oikeus työntekoon oleskeluluvan nojalla.” 

 
Esimerkkitapauksen lisäksi yhdenvertaisuutta kansallisuuden suhteen viitat-
tiin lyhyesti yhdessä toisessakin esityksessä (HE 235/2009). Poronhoitajien 
sijaispalveluita perusteltiin niiden myönteisillä vaikutuksilla saamelaisten 
asemaan: ”Poronhoitoa voidaan pitää saamelaisten kulttuurimuodon kanta-
vana aineellisena perustana ja saamelaisten oman kielen, kulttuurin ja elä-
mänmuodon ylläpitämisen ja kehittämisen keskeisimpänä osatekijänä 
(HE 221/2009).” Vammaisten asemaa pohdittiin yhdessä esityksessä 
(HE 220/2009), mutta ikäryhmien, uskontokuntien tai etnisten ryhmien väli-
seen yhdenvertaisuuteen – saamelaisia lukuun ottamatta – ei viitattu kertaa-
kaan.  
 
 
                                                 
150 Muilta osin tarkoittaa tässä yhdenvertaisuutta iän, uskonnon, vakaumuksen, tervey-
dentilan, etnisen taustan tai syntyperän suhteen. 
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3.5 Ympäristövaikutukset 
Ympäristövaikutukset151 mainittiin vajaassa viidenneksessä (17 %) halli-
tuksen esityksistä, mutta niitä varsinaisesti arvioitiin 13 prosentissa esityk-
sistä. Useimmiten ympäristövaikutuksia tunnistivat ympäristöministeriö 
(70 %:ssa esityksistä), liikenne- ja viestintäministeriö (22 %), työ- ja elin-
keinoministeriö (21 %) sekä maa- ja metsätalousministeriö (18 %). Suu-
rimmista ministeriöistä opetus- ja sisäasiainministeriö eivät tuoneet esille 
lainkaan ympäristövaikutuksia omista esityksistään.152  

Ympäristövaikutusten arviointi on lisääntynyt 6 prosenttiyksikköä vuo-
desta 1994. Erityisesti maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinomi-
nisteriö, ympäristöministeriö ja valtiovarainministeriö ovat lisänneet ympä-
ristövaikutusten arviointia vuodesta 1994 (liitetaulukko 35). Laajoissa esi-
tyksissä ympäristövaikutusten arviointi on pysynyt samalla tasolla vuodes-
ta 2004. 

Taulukkoon 18 on listattu esimerkkejä ympäristövaikutusten arvioin-
neista. Ympäristövaikutuksia arvioitiin määrällisesti ainoastaan neljässä 
esityksessä. Näistä yksityiskohtaisin arvio sisältyi esitykseen asuntojen 
ilmastointilaitteiden tarkastuksesta. Lainvalmistelijat ovat nimenneet ym-
päristövaikutukset yhdeksi hankalimmin arvioitavista vaikutuslajeista153, ja 
niiden arvioimisen vaikeus tulee esille myös näistä otteista. Esimerkiksi 
asuntojen kunnostamistukea koskevassa hallituksen esityksessä esitetään 
lähinnä toivomuksia asuntojaan korjaaville. 
 
Taulukko 18 Esimerkkejä ympäristövaikutusten arvioinneista 
Aihe Vaikutus 
Väliaikainen avustus  
asuntojen  
kunnostamiseen 
(HE 2/2009) 

”Rakennuskannalla on keskeinen merkitys, kun tarkastellaan 
mahdollisuuksia parantaa energiatehokkuutta, vähentää kas-
vihuonekaasupäästöjä ja vaikuttaa uusiutuvien energialähtei-
den käytön lisäämiseen. -- On syytä pyrkiä parantamaan toi-
menpiteillä energiatehokkuutta siten, että energiankäyttö vä-
henisi ja myös kasvihuonekaasupäästöt vähenisivät. Myös 
lämmitystapa on merkittävä. Uusiutuvien energialähteiden 
käyttöä tulisi suosia uusiutumattomien sijasta.” 

Valtionkonttorin  
sähköiset palvelut 
(HE 48/2009) 

”Ympäristövaikutuksiltaan sähköiset palvelut ovat positiivisia 
vähentäessään kansalaisten liikkumista fyysisiin palvelupis-
teisiin ja vähentäessään tarvetta tuottaa asiakirjoja paperitu-
losteina.”  

                                                 
151 Ympäristövaikutusten arvioinnista ks. Hildén & Kosola & Jalonen (2004). 
152 Ministeriökohtaiset tiedot on esitetty liitetaulukossa 34. 
153 Ervasti & Tala (1996), 134. 
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Biopolttoaineiden  
edistäminen 
(HE 213/2009) 

”Esityksellä varmistetaan, ettei biopolttoaineiden käyttö vä-
hene ja ominaispäästöt vastaavasti kasva.”  

Asuntojen ilmastointi-
laitteiden tarkastus 
(HE 253/2009) 

”Rakennuksen ilmastointijärjestelmän tarkastuksella ja sen 
ohella tehtävillä järjestelmän säätöjen tarkistuksilla sekä vä-
häisiä lisäkustannuksia vaativilla toimilla arvioidaan säästet-
tävän sähköä vuositasolla 5–10 gigawattituntia ja lämpöä 
karkeasti noin 47 gigawattituntia. Tämä tarkoittaa hiilidioksi-
dipäästöjen vähenemistä noin 11 000–12 000 tonnilla.” 

Kaivoslain uudistus 
(HE 273/2009) 

”Esityksen ympäristövaikutusten arvioinnin lopputuloksena 
on, että esityksellä on lähtökohtaisesti myönteisiä ympäristö-
vaikutuksia nykytilaan verrattuna. Vaikutukset ovat kuitenkin 
aina hanke- ja tapauskohtaisia, välittömien vaikutusten osalta 
pääosin paikallisia tai alueellisia ja mitattavissa siinä vaihees-
sa, kun hankkeet ovat toteuttamiskelpoisia.” 

Vesilainsäädännön  
uudistus 
(HE 277/2009) 

”Vesitaloushankkeiden toteuttamisedellytykset säilyisivät 
uudistuksessa pitkälti nykyisellään, minkä vuoksi uudistuk-
sella ei arvioida olevan merkittäviä muutoksia nykytilaan 
verrattuna. Tästä poikkeuksen muodostavat vähäistä suurem-
mat ruoppaushankkeet, joille tulisi aina hakea lupa. Muutok-
sen voidaan arvioida vaikuttavan myönteisesti vesiympäristön 
tilaan. Lisäksi säännönmukainen luvanvaraisuus saattaa ohja-
ta hankkeiden toteuttamistapaa pienimuotoisempaan suun-
taan. -- Uudistuksessa ehdotettu, pienimuotoisia ruoppauksia 
ja ojituksia koskeva ilmoitusvelvollisuus tehostaa lain ennak-
kovalvontaa. Viranomaisen ennakkovalvonnan ja neuvonta-
toiminnan myötä pienten vesitaloushankkeiden toteuttamista-
pa tulee todennäköisesti kehittymään ympäristölle ystävälli-
sempään suuntaan, mikä puolestaan vähentää ympäristölle ja 
viereisille kiinteistöille aiheutuvien haittojen määrää.” 

 
 
3.6 Aluekehitysvaikutukset 
Aluekehitysvaikutuksiin viitattiin 7 prosentissa hallituksen esityksiä. Eni-
ten aluekehitysvaikutuksia tunnistivat liikenne- ja viestintäministeriö 
(13 %:ssa esityksistä), opetusministeriö (12 %) sekä työ- ja elinkeinominis-
teriö (11 %). Useat ministeriöt eivät maininneet lainkaan aluekehitysvaiku-
tuksia, joten ministeriöiden väliset erot olivat suhteellisen suuret (liitetau-
lukko 36).  

Taulukossa 19 on puolestaan esimerkkejä aluekehitysvaikutusten ar-
vioinneista. Vammaisten tulkkauspalveluiden siirtoa kunnilta valtiolle 
perusteltiin palveluiden laadun tasoittumisella eri puolilla maata. Esityk-
sessä ei ole kuitenkaan suoranaisesti perusteltu, miksi siirto kunnilta valti-
olle aiheuttaisi toivotun vaikutuksen. Sen sijaan esityksessä nostetaan esille 
kritiikkiä suunnitelmia kohtaan, eikä kuitenkaan vastata siihen.  
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Taulukko 19 Esimerkkejä aluekehitysvaikutusten arvioinneista 
Aihe Vaikutus 
Lääkealan  
turvallisuus- ja  
kehittämiskeskuksen 
perustaminen 
(HE 74/2009) 

”Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen perustamisella 
Kuopioon arvioidaan olevan välittömiä ja välillisiä positiivisia 
vaikutuksia työllisyystilanteeseen sekä kerrannaisvaikutuksia 
alueiden kehittymiseen ja niiden elinvoimaisuuden ylläpitämi-
seen. Kuopion alueen arvioidaan hyötyvän keskuksen sijoitta-
misesta aluetalouden näkökulmasta ja keskuksen perustamisen 
hyödyttävän olemassa olevaa elinkeinorakennetta ja vaikuttavan 
positiivisesti työpaikkakehitykseen ja työllisyyteen.” 

Erikoislääkärien  
koulutus 
(HE 149/2009) 

”Esitys vaikuttaisi työterveyshuollon palvelujärjestelmän kehit-
tämiseen siten, että työterveyshuollon palveluja olisi saatavilla 
alueellisesti tasapuolisesti.” 

Lentoliikenteen  
päästökauppa 
(HE 209/2009) 

”Lentoliikenteen liittäminen EU:n päästökauppajärjestelmään 
vaikuttaa todennäköisesti eniten Suomen kaltaisiin EU:n reuna-
alueisiin, jotka ovat kansainvälisessä liikenteessä eniten riippu-
vaisia lentoliikenteestä. -- Euroopan yhteisöjen komission te-
kemässä vaikutusarviossa ei tarkasteltu lentoliikenteen päästö-
kaupan alueellisia tai maakohtaisia vaikutuksia ja Suomi kiin-
nitti asiaan huomiota vaikutusarviosta antamissaan kirjallisissa 
kommenteissa. Suomi kiinnitti asiaan huomiota myös direktii-
viehdotuksen neuvostokäsittelyn aikana.” 

Vammaisten  
tulkkauspalveluiden 
siirto kunnilta  
valtiolle 
(HE 220/2009) 

”Tavoitteena on palvelun tason paraneminen sekä palvelun 
tasapuolisen laadun turvaaminen eri puolilla maata. -- Myös 
kotikunnan vaihtaminen helpottuu tulkkauspalvelun osalta, kun 
kuntakohtaiset erot palvelun saannissa eivät enää vaikuta koti-
kunnan valintakriteereinä. -- Asiakasjärjestöt ovat nostaneet 
esille vaaran, että palvelun yhtenäistäminen tasapäistää sitä 
liikaa. Keskittäminen voi uhata yksilöllisyyden ja erityistarpei-
den huomioon ottamista. Tästä voi järjestöjen arvion mukaan 
seurata palvelun heikentymistä alueellisesti tai tietyillä pienillä 
asiakasryhmillä.” 

Turkistuottajien  
lomituspalvelut ja  
poronhoitajien  
sijaispalvelut 
(HE 221/2009) 

”Poronhoidon jatkuvuudella on suuri alueellinen ja kulttuurinen 
merkitys, sillä poronhoito turvaa Pohjois-Suomen muuttotap-
pioalueiden asutuksen säilymistä ja se on myös saamelaisen 
kulttuurin säilyttämisen välttämätön edellytys. -- Myös turkis-
tuotannon jatkuvuudella on suuri alueellinen merkitys, sillä 
turkistuotanto on keskittynyt Länsi-Suomen lääniin.” 

Alusten verottaminen 
(HE 231/2009) 

”Ehdotuksella on erityinen merkitys Ahvenanmaan maakunnan 
alueen kunnille samoin kuin joillekin muille rannikkokunnille, 
joissa varustamoala on tärkeä elinkeinonhaara.” 

 
 
3.7 Tietoyhteiskuntavaikutukset 
Tietoyhteiskuntavaikutuksia arvioitiin 4 prosentissa hallituksen esityksistä. 
Tämä oli peräti 5 prosenttiyksikköä edellisvuotta vähemmän154. Useimmiten 
tietoyhteiskuntavaikutuksia tunnistivat puolustusministeriö (20 %:ssa esityk-

                                                 
154 Hallitusohjelman toimeenpanon arviointi hallituskauden puolivälissä (2009), 265. 
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sistä), liikenne- ja viestintäministeriö (13 %) sekä maa- ja metsätalousminis-
teriö (9 %). Usea ministeriö ei arvioinut lainkaan tietoyhteiskuntavaikutuksia 
(liitetaulukko 37).  

Taulukkoon 20 on koottu esimerkkejä tietoyhteiskuntavaikutusten ar-
vioinneista. Esimerkit osoittavat, että tietoyhteiskuntavaikutukset liittyvät 
usein joko viranomaisten tarjoamien palveluiden sähköistämiseen tai infra-
struktuurin luomiseen yritysten tarjoamille sähköisille palveluille.  
 
Taulukko 20 Esimerkkejä tietoyhteiskuntavaikutusten arvioinneista 
Aihe Vaikutus 
Sähköinen  
tunnistaminen  
(HE 36/2009) 

”Edellä sanotusta seuraa, että vahvan sähköisen tunnistamisen 
edistäminen on suomalaisen tietoyhteiskunnan kehittymisen 
kannalta olennainen perustekijä. -- Toimivien sähköisen tun-
nistamisen markkinoiden aikaan saaminen edistäisi huomat-
tavasti sähköisten palveluiden ja sähköisen asioinnin palve-
luiden kehitystä maassamme. Esityksen tietoyhteiskuntavai-
kutukset olisivat siten merkittävät.” 

Pikavippien sääntely 
(HE 64/2009) 

”Ehdotetulla henkilöllisyyden todentamisvelvollisuutta kos-
kevalla uudistuksella voi olla myös myönteisiä tietoyhteis-
kuntavaikutuksia. Uudistus on omiaan lisäämään luottamusta 
sähköiseen viestintään. Se saattaa osaltaan myös vauhdittaa 
uusien sähköisten tunnistamismenetelmien kehittämistä.” 

Liikennehallinnon  
uudistus  
(HE 142/2009) 

”Virastouudistus edistää tieto- ja viestintäteknologioiden 
keinojen käyttöönottoa ja uusien liiketoimintamahdollisuuk-
sien syntymistä.” 

Laajakaistarakentamisen 
tuki haja-asutusalueilla  
(HE 176/2009) 

”Esityksessä tarkoitetun tuen avulla rakennetulla viestintäver-
kolla pystyttäisiin tasoittamaan alueellisia eroja laajakaistayh-
teyksien tarjonnassa pysyvästi. Sillä mahdollistettaisiin erit-
täin nopeat yhteydet myös haja-asutusalueilla.” 

Rekisteri-ilmoituksen 
tekeminen sähköisesti  
(HE 252/2009) 

”Ajoneuvon rekisteröintiä koskevat muutokset edellyttäisivät 
muutoksia Ajoneuvohallintokeskuksen, vastaisuudessa Lii-
kenteen turvallisuusviraston, tietojärjestelmään ja käytäntei-
siin. Sähköisen rekisteröinnin pilottituotteiden kustannusten 
arvioidaan olevan 400 000 euroa.” 

Ulkomaisten  
sijoittajien omistamat  
rahasto-osuudet 
(HE 287/2009) 

”Esityksellä saattaa olla myönteisiä vaikutuksia tietoyhteis-
kunnan kehittymiselle, kun ehdotettava sääntely on omiaan 
edistämään yhdenmukaisten ja mahdollisimman tehokkaiden 
sijoitusrahasto-osuuksien hallintajärjestelmien kehittymistä 
Euroopassa.” 

 
 
3.8 Vaikutukset rikoksentorjuntaan ja turvallisuuteen 
Vaikutuksia rikoksentorjuntaan ja turvallisuuteen155 arvioitiin 6 prosentissa 
esityksiä, mikä oli 4 prosenttiyksikköä edellisvuotta vähemmän. Kaikkein 

                                                 
155 Näistä vaikutuksista ks. Rikollisuusvaikutusten huomioon ottaminen säädösvalmiste-
lussa ja muussa julkisessa suunnittelutyössä (2002). 
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eniten näitä vaikutuksia arvioivat sisäasiainministeriö (36 %:ssa esityksistä) 
sekä liikenne- ja viestintäministeriö ja oikeusministeriö (13 %). Useammassa 
ministeriössä ei arvioitu lainkaan tällaisia vaikutuksia (liitetaulukko 38). 
Taulukossa 21 on muutamia esimerkkejä lainvalmistelijoiden nimeämistä 
vaikutuksista rikoksentorjuntaan ja turvallisuuteen. 
 
Taulukko 21 Esimerkkejä vaikutuksista rikoksentorjuntaan ja turvallisuuteen 
Aihe Vaikutus 
Ulkomaalaisten 
oikeus harjoittaa 
tavarankuljetus-
liikennettä 
(HE 32/2009) 

”Ehdotuksen toteuttaminen toisaalta parantaisi harmaan talouden 
valvontaa, toisaalta estäisi sen syntymistä.” 

Vaarallisten  
aineiden kuljetus  
merellä 
(HE 34/2009) 

”Esitys parantaa meriturvallisuutta aluksilla, turvallisuutta satamissa 
ja yleisesti vaarallisten aineiden kuljetusketjussa sekä vähentää 
meriympäristölle vaarallisten aineiden alusliikenteestä aiheutuvaa 
vaaraa.” 

Pikavippien  
sääntely 
(HE 64/2009) 

”Ehdotetulla henkilöllisyyden todentamisvelvollisuutta koskevalla 
uudistuksella on suotuisia vaikutuksia rikoksentorjuntaan ja turval-
lisuuteen, koska lainanhakijan henkilöllisyyden huolellisen toden-
tamisen myötä mahdollisuus tehdä petosrikos hakemalla lainaa 
omalle tilille toisen henkilön matkapuhelinta ja henkilötietoja hyö-
dyntämällä vaikeutuu.” 

Alkoholiveron 
korottaminen 10  
prosentilla 
(HE 70/2009) 

”Veronkorotuksella oletetaan myös olevan pieni mutta myönteinen 
vaikutus yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyviin haittoi-
hin. Alkoholin kokonaiskulutuksen ja rikoshaittojen välinen suhde 
on Suomessa historiallisesti ollut erityisen kiinteä liikennepäihty-
mykseen sekä henkeen ja terveyteen liittyvissä rikoksissa, joten 
ainakin näiden rikostyyppien kasvun odotetaan veronkorotuksen 
seurauksena hieman hidastuvan.” 

Laivamatkustajien 
henkilötietojen 
käyttö 
(HE 210/2009) 

”Henkilöluettelointijärjestelmän toimivuutta koskevat uudistukset 
nopeuttavat onnettomuustilanteissa tehtäviä selvityksiä.” 

Palkkaturvan 
uudistus 
(HE 219/2009) 

”Maksuvelvollisuuden määräämismenettelyä koskevat muutokset ja 
tiedonsaantioikeuksien laajentaminen vaikuttaisivat myönteisesti 
harmaan talouden ja lain kiertämistarkoituksessa tehtyjen järjeste-
lyiden torjuntaan. Tällaisissa järjestelyissä on joskus kysymys tilan-
teista, joissa konkurssia käytetään keinona turvata yritystoiminnan 
jatkuminen, mutta päästään eroon veloista. Kysymys voi olla toistu-
vista konkursseista, joissa liiketoiminta käynnistetään aina uudel-
leen ilman todellista liiketaloudellista kannattavuustavoitetta. Muu-
tokset merkitsisivät palkkaturvajärjestelmän näkökulmasta sitä, että 
keinotekoisilla järjestelyillä ei voitaisi tehokkaasti välttää palkka-
turvavelan perintää. Tiedonsaantioikeuksien laajentaminen paran-
taisi palkkaturvaviranomaisen mahdollisuuksia selvittää väärinkäy-
tösepäilyjä ja torjua harmaata taloutta.” 
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•  
  
Päätelmiä ja suosituksia 3. luvusta 
 
• Määrällisesti vaikutusten arviointi on lisääntynyt vuosien 2008 ja 2009 vä-

lillä. Vuodesta 1994 vaikutusten arviointi on lisääntynyt huomattavasti. 
 
• Vaikutuksia julkiseen talouteen ja kansantalouteen arvioidaan useimmiten. 

Kuitenkin liki kolmannes kaikista hallituksen esityksistä sisälsi ainoastaan 
perustelemattoman toteamuksen, ettei esityksellä ole vaikutuksia julkiseen 
talouteen ja kansantalouteen. Tämä saattaa johtua osittain hallituksen esi-
tyksen laatimisohjeiden vaatimuksesta ja valtioneuvoston raha-asiain-
valiokunnan tarkastustoiminnasta. 

 
• Erityisesti uuden lainsäädännön vaikutuksia valtion menoihin ja kansanta-

louden kilpailukykyyn tulee jatkossa selvittää laajemmin. Valtiovarainmi-
nisteriö tai elinkeinoelämän järjestöt voisivat jatkossa edellyttää yritysvai-
kutusten ohella myös kansantaloudellisten vaikutusten nykyistä monipuo-
lisempaa arviointia. 

 
• Yritysvaikutuksia arvioidaan huomattavasti aiempaa useammin. Yritys-

vaikutusten arvioinnin lisääntyminen osoittaa, että hallituksen esitysten 
tarkkaileminen, lainvalmistelijoiden kouluttaminen ja julkinen keskustelu 
voivat todella lisätä vaikutusten arvioinnin määrää. 

 
• Valtiovarainministeriö arvioi yritysvaikutuksia alle kolmanneksessa hal-

linnonalansa esityksistä ja vaikutuksia työllisyyteen ja työelämään vain 
kahdessa prosentissa. Osuudet vaikuttavat alhaisilta valtiovarainministe-
riön hallinnonalan luonteeseen nähden.  

 
• Jatkossa tulee panostaa erityisesti yksilöihin kohdistuvien vaikutusten ar-

viointiin, sillä tällaisia arvioita sisältyi alle puoleen kaikista vuoden 2009 
hallituksen esityksistä. Useimmiten yksilöihin kohdistuvia vaikutuksia ar-
vioitiin sosiaali- ja terveysministeriössä ja harvimmin valtiovarainministe-
riössä.  

 
• Määrälliset vaikutusarvioinnit ovat lisääntyneet. Vuonna 2009 kaikista 

vaikutusarvioinneista reilu kolmannes sisälsi ainakin yhden lukuarvon. 
Kielteisiä vaikutuksia tuotiin esille useammin kuin aikaisemmin on arvel-
tu.  

 
• Laajempi kansallinen liikkumavara lisää vaikutusten arviointia. EU-

taustaisissa esityksissä on syytä tuoda esiin komission vaikutusarvion 
ydinkohtia. 





4 YHTEENVETO 

4.1 Vaikutusten arvioinnin kehitys 
Tässä tutkimuksessa lainvalmistelun tilaa arvioitiin vuoden 2009 hallituk-
sen esityksissä mainittujen tietojen pohjalta. Lakiehdotuksia sisältäneitä 
lakiesityksiä annettiin 282 kappaletta, joista kirjattiin ylös tietoja määrälli-
sistä muuttujista sekä poimittiin laadullisia esimerkkitapauksia. Vaikutusla-
jien luokittelu on perustunut aikaisempien tutkimusten tavoin lainvalmiste-
lijoiden ohjeisiin. Ohjeiden mukainen jaottelu on kuitenkin tutkimuskäy-
tössä ongelmallinen, sillä monet vaikutuslajit ovat enemmän tai vähemmän 
päällekkäisiä. Nyt saadut tulokset ovat kuitenkin linjassa aikaisempien tut-
kimusten kanssa.  

Vaikutusten arviointi hallituksen esityksissä on lisääntynyt ainakin 
määrällisesti. Vuosien 1994–2009 välillä muutos on ollut huomattava. Sa-
maan aikaan vaikutusten arviointia lainvalmistelussa on pyritty lisäämään 
useiden ministeriöiden hankkeiden, hallitusohjelman toimenpiteiden sekä 
elinkeinoelämän järjestöjen seurannan avulla. Lainvalmistelijoille on tar-
jottu vaikutusten arvioinnista koulutusta, asiantuntijatukea sekä uusia oh-
jeita ja tarkistuslistoja. Vaikutusten arvioinnin määrällinen kasvu johtuu 
todennäköisesti ainakin osittain näistä toimista.  

Kaikista vaikutuslajeista useimmiten – liki kuudessakymmenessä pro-
sentissa – arvioitiin vaikutuksia julkiseen talouteen ja kansantalouteen. 
Kuitenkin lähes kolmannes kaikista hallituksen esityksistä sisälsi ainoas-
taan perustelemattoman toteamuksen, ettei esityksellä ole vaikutuksia jul-
kiseen talouteen ja kansantalouteen. Osasyynä tähän ovat hallituksen esi-
tyksen laatimisohjeet, joiden mukaan esityksessä on erikseen mainittava, 
mikäli sillä ei ole taloudellisia vaikutuksia. Toiseksi suuri osuus saattaa 
johtua osaltaan valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnasta, joka tarkkailee 
näiden vaikutusten ilmoittamista kaikissa taloudellisesti merkittävissä esi-
tyksissä. Maininta, ettei vaikutuksia ole, saattaa toimia viestinä siitä, ettei 
esitystä tarvitse käsitellä raha-asiainvaliokunnassa. Jatkossa uuden lainsää-
dännön vaikutuksiin erityisesti valtion menoihin ja kansantalouden kilpai-
lukykyyn tulee kiinnittää enemmän huomiota. Kustannukset lainsäätämi-
sestä tulisi lukea mukaan viranomaisvaikutuksiin. Lisäksi olisi syytä harki-
ta tarkemmin ”ei ole vaikutuksia” -tyyppisten toteamusten käyttämistä vail-
la perusteluja tapauksissa, joissa vaikutusten puuttuminen ei ole ilmeistä.  

Yritysvaikutusten arviointi on lisääntynyt peräti 26 prosenttiyksikköä 
vuodesta 1994. Nyt niitä arvioitiin liki neljässäkymmenessä prosentissa 
hallituksen esityksistä. Tulos on hyvä, sillä suunnilleen yhtä suurella osalla 
hallituksen esityksistä on arvioitu tosiasiassa olevan yritysvaikutuksia. Yri-
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tysvaikutusten arvioinnin lisäämiseen onkin panostettu viime vuosina kai-
kista vaikutuslajeista eniten. Työ- ja elinkeinoministeriön ohella yritysvai-
kutusten arviointia ovat seuranneet niin Elinkeinoelämän keskusliitto kuin 
Suomen Yrittäjätkin. Asian tärkeys nostettiin esille erityisesti laajapohjai-
sessa säädösvalmistelun yritysvaikutusten arviointihankkeessa vuosina 
2005–2007. Toisaalta aineistoon sisältyi yhä myös sellaisia esityksiä, joista 
arviointi puuttui ilmeisistä yritysvaikutuksista huolimatta. Lisäksi ainoas-
taan kymmenesosa yritysvaikutusten arvioinneista sisälsi lukuarvoja, vaik-
ka kvantitatiivisia arviointeja on useaan otteeseen peräänkuulutettu.  

Keskeinen tutkimustulos oli yksilöihin kohdistuvien vaikutusten arvioin-
nin harvinaisuus; niitä arvioitiin alle puolessa kaikista vuoden 2009 hallituk-
sen esityksistä. Yksilöihin kohdistuviin vaikutuksiin on tässä luettu esimer-
kiksi vaikutukset kotitalouksiin, työllisyyteen, terveyteen ja sukupuolten 
tasa-arvoon. Suurin osa hallituksen esityksistä vaikeni siis täysin näistä vai-
kutuslajeista. Näilläkin osa-alueilla vaikutusten arviointi on kuitenkin pi-
demmällä aikavälillä lisääntynyt. Kun vuonna 1994 sukupuolivaikutuksia 
arvioitiin vain kahdessa esityksessä, arvioitiin niitä vuonna 2009 jo 15 esi-
tyksessä, eli viidessä prosentissa kaikista esityksistä. Osuus on kuitenkin yhä 
epäilemättä alhaisempi kuin sukupuolivaikutusten todellinen esiintyminen. 
Yritysvaikutusten arviointien merkittävä lisääntyminen on jo osoittanut, että 
hallituksen esitysten tarkkaileminen, lainvalmistelijoiden kouluttaminen ja 
julkinen keskustelu voivat todella lisätä vaikutusten arvioinnin määrää. Jat-
kossa tulisikin panostaa myös yksilöihin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin 
edistämiseen.  

Määrällisten vaikutusarviointien osuus on lisääntynyt. Nyt noin joka 
kolmas vaikutusarviointi sisälsi ainakin yhden lukuarvon. Määrälliset vai-
kutusarvioinnit keskittyivät kuitenkin vahvasti julkis- ja kansantaloudelli-
siin vaikutuksiin. Kielteisiä vaikutuksia tuotiin esille useammin kuin aikai-
semmin on arveltu, lähes neljässäkymmenessä prosentissa esityksistä. 
Vaihtoehtoisten sääntelykeinojen arviointi on lisääntynyt, mutta se on edel-
leen harvinaista niin kutsuttujen pehmeiden sääntelykeinojen osalta. Läh-
dekirjallisuutta, kuten ministeriöiden selvityksiä tai mietintöjä, mainittiin 
kolmanneksessa esityksistä. Tästä huolimatta hallituksen esityksiin sisältyy 
runsaasti väitteitä, joita ei perustella viittauksilla tutkimustietoon. 
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4.2 Muita huomioita lainvalmistelusta 
Vaikutusten arvioinnin yleisyyden lisäksi tässä tutkimuksessa on kuvattu 
hallituksen esityksissä annettujen tietojen perusteella uuden lainsäädännön 
määrällistä kehitystä, taustatekijöitä sekä valmistelua. Viimeisten kolmen-
kymmenen vuoden aikana hallituksen esitysten lukumäärä on pysynyt sa-
malla tasolla, mutta niistä on tullut huomattavasti entistä laajempia sivujen, 
lakiehdotusten ja pykälien lukumäärän suhteen. Perustelusivuja oli lakiesi-
tystä kohden vuonna 1980 keskimäärin 4, vuonna 1994 keskimäärin 13 ja 
vuonna 2009 keskimäärin jo 22. Uusien pykälien määrä on samaan aikaan 
noussut vuoden 1980 keskimäärin 6 pykälästä 17 pykälään vuonna 1994 ja 
28 pykälään vuonna 2009. Säädöstuotannon kasvu on siis kiihtynyt. Keino-
ja hallituksen esitysten tiivistämiseksi ja uuden sääntelyn määrän vähentä-
miseksi onkin syytä jatkossa pohtia. Säädöstuotannon kasvu johtaa nimit-
täin helposti niukempiin valmisteluresursseihin ja heikentää siten laaduk-
kaan lainvalmistelun mahdollisuuksia. Lisäksi se heijastelee ja kiihdyttää 
yhteiskunnan oikeudellistumista. Sääntelyn purkaminen oli vuoden 2009 
hallituksen esityksissä harvinaista.  

Kansallisen lainsäädännön tila on kaventunut EU:n vaikutuksen lisäänty-
essä. Vaikka unionioikeuden osuudesta uudesta lainsäädännöstä on mahdo-
tonta antaa tarkkaa lukuarvoa, näyttää sen merkitys kuitenkin kiistatta lisään-
tyneen viime vuosina. EU-taustaiset esitykset olivat selvästi keskimääräistä 
laajempia. Saattaa olla, että EU puuttuu keskimääräistä merkittävimpiin yh-
teiskunnallisiin ongelmiin, joiden käsittely vaatii paljon sivuja hallituksen esi-
tyksissä. Toiseksi EU-sääntelyä on pidetty sääntelytarkkuudeltaan kansallista 
yksityiskohtaisempana. Eniten unionioikeuden vaikutusta ainakin määrällisten 
tietojen valossa on maa- ja metsätalousministeriön, liikenne- ja viestintäminis-
teriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä valtiovarainministeriön antamien esi-
tysten taustalla. Sen sijaan sosiaali- ja terveysministeriön sekä opetusministe-
riön laatimista esityksistä verrattain suuri osa on puhtaasti kansallisia.  

Kehitys osoittaa, että jatkossa säädösvalmistelun resursseja kannattaa 
suunnata aiempaa enemmän EU:n lainvalmisteluun vaikuttamiseen. EU-
taustaisissa hallituksen esityksissä olisi mielekästä tuoda esiin komission 
vaikutusarvion ydinkohtia, mikä ei kuitenkaan korvaa kansallista vaikutus-
ten arviointia. Nyt komission vaikutusarvioita siteerattiin vain muutamassa 
esityksessä. Myös oikeustieteellisessä koulutuksessa on syytä panostaa eu-
rooppaoikeuden tuntemukseen. 

Valmistelutapa tuodaan hallituksen esityksissä lähes aina ilmi. Suuri 
osa – puolet kaikista esityksistä – valmisteltiin vuonna 2009 ainoastaan 
virkatyönä. Komiteoissa tai toimikunnissa valmisteltiin vain kaksi prosent-
tia esityksistä, mikä on moninkertaisesti viime vuosikymmeniä vähemmän. 
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Laajapohjaista valmistelua kannattaisi jatkossa hyödyntää aiempaa enem-
män. Lainvalmisteluun osallistuneet sidosryhmät ja lainsäädännön tausta 
on tärkeää tuoda selkeästi esiin esityksissä. Lainsäädännön taustatekijöiden 
selvittäminen osoittautui tässä tutkimuksessa mahdottomaksi niiden luokit-
telun vaikeuden vuoksi. Työmarkkinajärjestöillä on kuitenkin vaikutusta 
erityisesti työ- ja elinkeinoministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön 
lainvalmisteluun. Ministerivaliokunnilla ja -työryhmillä on toisinaan mer-
kittävä rooli hallituksen esitysten sisällön linjaajina.  

Hallitusohjelmaan viitattiin viidenneksessä esityksistä, mikä oli selvästi 
aiempaa enemmän. Tämä voi kertoa hallitusohjelman kasvaneesta merki-
tyksestä lainsäädännön ohjaajana, sen laaja-alaisuudesta ja yksityiskohtai-
suudesta sekä hyväksynnän hankkimisesta uudistukselle hallituksen tah-
toon viittaamalla. Hallitusohjelman suuri painoarvo on kuitenkin sikäli on-
gelmallista, että se valmistellaan lyhyessä ajassa pienen ryhmän kesken 
vailla suurta avoimuutta. Yksityiskohtainen hallitusohjelma on myös jous-
tamaton yhteiskunnallisen ja taloudellisen tilanteen muuttuessa. Hallitusoh-
jelmalla on näin olennainen kytkös lainvalmistelun laatuun.  

Jatkossa hallitusohjelmien muutos ja yleensäkin lainvalmistelun poliit-
tisuus ansaitsisi enemmän tutkijoiden huomiota. Vaikutusten arvioinnin 
teoria pohjautuu ajatukseen lainvalmistelusta rationaalisena ja tutkimustie-
toon pohjautuvana toimintana, vaikka todellisuudessa siihen vaikuttavat 
niin poliittiset ideologiat kuin kulttuurikin. Tämän ja useiden aikaisempien 
tutkimusten perusteella vaikutusten arviointi on selkeästi lisääntynyt vii-
meisten viidentoista vuoden aikana. Lukijan arvailujen varaan jää, onko 
myönteinen kehitys lopulta näkynyt myös lainsäädännön laadussa.  
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HE 21/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta. 
HE 22/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi urheilijan tapaturma- ja 

eläketurvasta. 
HE 24/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle uudeksi asunto-osakeyhtiölain-

säädännöksi. 
HE 25/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle Suomen ja Amerikan Yhdysval-

tojen välillä vastavuoroisista puolustushankinnoista tehdyn pöytäkirjan 
hyväksymisestä sekä laiksi mainitun pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuu-
luvien määräysten voimaansaattamisesta. 

HE 30/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle kiinteistöjen kirjaamisasioiden 
siirtämistä käräjäoikeuksilta maanmittauslaitokselle koskevaksi lainsää-
dännöksi. 

HE 32/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kaupallisista tavarankulje-
tuksista annetun lain muuttamisesta. 

HE 34/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle ihmishengen turvallisuudesta 
merellä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen liitteen VII 
luvun vaarallisten aineiden kuljetusta kappaletavarana aluksessa koskevan 
säännöstön (IMDG-säännöstö) 1.3 luvun muutosten hyväksymisestä ja 
laiksi yleissopimuksen IMDG-säännöstön 1.3 luvun lainsäädännön alaan 
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. 

HE 35/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verkkotunnuslain muut-
tamisesta. 

HE 36/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vahvasta sähköisestä tun-
nistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista sekä eräiksi siihen liittyviksi 
laeiksi. 

HE 37/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eräiden radiotaajuuksien 
huutokaupoista sekä viestintämarkkinalain 4 ja 12 §:n muuttamisesta. 
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HE 38/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisesta työvoimapalve-
lusta annetun lain muuttamisesta. 

HE 44/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi naisten ja miesten välises-
tä tasa-arvosta annetun lain 7 ja 11 §:n muuttamisesta. 

HE 45/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi käräjäoikeuslain ja tuo-
mareiden nimittämisestä annetun lain 12 §:n muuttamisesta. 

HE 47/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle työpanokseen perustuvan osin-
gon verotuksesta. 

HE 48/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtiokonttorista annetun 
lain 2 §:n muuttamisesta. 

HE 49/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain muut-
tamisesta. 

HE 51/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi ympäristöterveydenhuol-
lon yhteistoiminta-alueesta sekä elintarvikelain 32 §:n muuttamisesta. 

HE 52/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi osakeyhtiölain, arvopa-
perimarkkinalain ja vakuutusyhtiölain muuttamisesta. 

HE 54/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kestävän metsätalouden 
rahoituslain muuttamisesta annetun hallituksen esityksen (HE 72/2008 vp) 
täydentämisestä. 

HE 56/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eurooppalaisesta alueelli-
sen yhteistyön yhtymästä. 

HE 59/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle aluehallinnon uudistamista kos-
kevaksi lainsäädännöksi. 

HE 61/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muut-
tamisesta. 

HE 63/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi vakuutussopimuslain ja 
eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. 

HE 64/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain 7 
luvun, rikoslain 36 luvun 6 §:n ja korkolain 4 §:n muuttamisesta. 

HE 65/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalouden rakennetuista 
annetun lain muuttamisesta. 

HE 66/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle kansainväliseen merenkulkijoi-
den koulutusta, pätevyyskirjoja ja vahdinpitoa koskevaan vuoden 1978 
yleissopimukseen tehtyjen muutosten hyväksymisestä ja laiksi muutosten 
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja nii-
den soveltamisesta. 

HE 68/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työntekijän eläkelain ja 
eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. 

HE 70/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alkoholi- ja alkoholi-
juomaverosta annetun lain liitteen muuttamisesta. 

HE 71/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle Kazakstanin kanssa tuloveroja 
koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen 
estämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. 

HE 74/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Lääkealan turvallisuus- ja 
kehittämiskeskuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. 

HE 75/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi asuntosäästöpalkkion 
maksamisesta vuosina 2009–2011 ja laiksi omistusasuntolainojen valtion-
takauksesta annetun lain 5 §:n muuttamisesta. 
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HE 76/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle kidutusta koskeviksi rikoslain 
säännöksiksi sekä laiksi pakkokeinolain 5 a luvun 2 ja 4 §:n muuttamises-
ta. 

HE 81/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle eläinlääkintähuoltolaiksi sekä 
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. 

HE 84/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vähittäiskaupan aukiolo-
ajoista. 

HE 86/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle Yhdistyneiden Kansakuntien ja 
Suomen välillä voimavarojen antamisesta Yhdistyneiden Kansakuntien 
operaatioon Keski-Afrikan tasavallassa ja Tshadissa (MINURCAT) teh-
dyn yhteistyöpöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen lainsäädännön 
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. 

HE 87/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi televisio- ja radiotoimin-
nasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä te-
kijänoikeuslain 25 b ja 48 §:n muuttamisesta. 

HE 88/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtionavustuksesta yritys-
toiminnan kehittämiseksi annetun lain 6 §:n muuttamisesta. 

HE 90/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle Kenian kanssa sijoitusten edis-
tämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi 
sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. 

HE 91/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle Montenegron kanssa sijoitusten 
edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laik-
si sen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. 

HE 93/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi ulosottokaaren 1 luvun 
32 §:n ja luottotietolain muuttamisesta. 

HE 95/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi ulkomaalaisrekisteristä 
annetun lain 7 ja 8 §:n sekä verotusmenettelystä annetun lain 18 §:n muut-
tamisesta. 

HE 97/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi autoverolle kannetun ar-
vonlisäveron suuruisen veron palauttamisesta eräissä tapauksissa. 

HE 100/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ympäristönsuojelulain 
muuttamisesta. 

HE 102/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi oikeushallinnon valta-
kunnallisesta tietojärjestelmästä ja siihen liittyviksi laeiksi. 

HE 104/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi isyyslain muuttamisesta 
ja eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista annetun 
lain 18 ja 22 §:n kumoamisesta. 

HE 105/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle muutoksenhakua käräjäoikeu-
desta koskevaksi lainsäädännöksi. 

HE 106/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ampuma-aselain ja eräi-
den siihen liittyvien lakien muuttamisesta sekä kansainvälisen järjestäyty-
neen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuk-
sen ampuma-aseiden, niiden osien ja komponenttien sekä ampumatarvik-
keiden laittoman valmistuksen ja kaupan torjumista koskevan lisäpöytä-
kirjan hyväksymisestä ja laiksi lisäpöytäkirjan lainsäädännön alaan kuu-
luvien määräysten voimaansaattamisesta. 

HE 108/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Saamelaisalueen koulu-
tuskeskuksesta. 
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HE 110/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle joukkoliikennelaiksi sekä laeiksi 
eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. 

HE 113/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle Puolan kanssa tuloveroja kos-
kevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen es-
tämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. 

HE 114/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle Panaman kanssa sijoitusten 
edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä 
laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta. 

HE 115/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle Nepalin kanssa sijoitusten 
edistämisestä ja suojaamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä 
laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta. 

HE 116/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle Euroopan unionin ja Australian 
välillä lentoliikenteenharjoittajien Euroopan unionista peräisin olevien 
PNR- eli matkustajarekisteritietojen käsittelemisestä ja siirtämisestä Aust-
ralian tullilaitokselle tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi so-
pimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattami-
sesta ja sopimuksen soveltamisesta. 

HE 120/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle Suomen ja Sierra Leonen eri-
tyistuomioistuimen välillä erityistuomioistuimen tuomioiden täytäntöön-
panosta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sen lainsäädännön 
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen sovel-
tamisesta sekä laiksi kansainvälisestä yhteistoiminnasta eräiden rikosoi-
keudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa annetun lain 14 §:n muut-
tamisesta. 

HE 125/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle kuntajakolaiksi. 
HE 126/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle eräiden Bermudan kanssa teh-

tyjen tuloverotusta koskevien sopimusten hyväksymisestä ja laiksi sopi-
musten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. 

HE 127/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle eräiden Caymansaarten kanssa 
tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten hyväksymisestä ja laiksi so-
pimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamises-
ta. 

HE 128/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle eräiden Brittiläisten Neitsyt-
saarien kanssa tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten hyväksymi-
sestä ja laiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten 
voimaansaattamisesta. 

HE 133/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle vuoden 2010 tuloveroasteikko-
laiksi sekä eräiksi tuloverotusta ja verotuksessa sovellettavia korkoja kos-
keviksi muutoksiksi. 

HE 134/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tupakkaverosta annetun 
lain liitteen muuttamisesta. 

HE 137/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi arvonlisäverolain, Ah-
venanmaan maakuntaa koskevista poikkeuksista arvonlisävero- ja valmis-
teverolainsäädäntöön annetun lain 18 b §:n ja eräistä vakuutusmaksuista 
suoritettavasta verosta annetun lain 3 §:n muuttamisesta. 
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HE 142/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi Liikennevirastosta ja 
Liikenteen turvallisuusvirastosta. 

HE 146/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alueiden kehittämisestä 
ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. 

HE 149/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työterveyslaitoksen toi-
minnasta ja rahoituksesta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta. 

HE 158/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle pitkäaikaissäästämisen vero-
tuksen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi. 

HE 160/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle Luxemburgin kanssa tulo- ja 
varallisuusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi teh-
dyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja 
laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta. 

HE 161/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle aluehallinnon viranomaisten 
tehtäviä koskevan lainsäädännön muuttamiseksi. 

HE 166/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle eräiden lääkehuollon hallinnon 
uudistamiseen liittyvien lakien muuttamiseksi. 

HE 168/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle Suomen ja Espanjan välillä 
turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta tehdyn so-
pimuksen hyväksymisestä sekä laiksi mainitun sopimuksen lainsäädännön 
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. 

HE 170/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kunnallisen eläkelain, 
kunnallisen eläkelain voimaanpanolain 3 §:n ja valtion eläkelain muutta-
misesta. 

HE 173/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rajoitetusti verovelvolli-
sen tulon verottamisesta annetun lain muuttamisesta. 

HE 176/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi laajakaistarakentamisen 
tuesta haja-asutusalueilla sekä maaseudun kehittämiseen myönnettävistä 
tuista annetun lain muuttamisesta. 

HE 177/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yhteistoiminta-asia-
miehestä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. 

HE 185/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle etsintä- ja pelastuspalvelua 
merellä koskevan vuoden 1979 kansainvälisen yleissopimuksen muutos-
ten hyväksymisestä ja laiksi muutosten lainsäädännön alaan kuuluvien 
määräysten voimaansaattamisesta, liittymisestä kansainväliseen COS-
PAS-SARSAT-ohjelmaan käyttäjävaltiona ja laiksi liittymisilmoituksen 
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta sekä 
laiksi meripelastuslain muuttamisesta. 

HE 186/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle Suomen, Amerikan yhdysval-
tojen, Australian, Espanjan, Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin, Italian, 
Ranskan, Ruotsin ja Saksan välillä ohjelmistoradioteknologiaa koskevasta 
COALWNW-ohjelmasta tehdyn pöytäkirjan hyväksymisestä ja laiksi sen 
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja pöy-
täkirjan soveltamisesta. 

HE 187/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi arvopaperimarkkina-
lain, Finanssivalvonnasta annetun lain sekä Finanssivalvonnan valvonta-
maksusta annetun lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta. 

HE 188/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eläintunnistusjärjestel-
mästä ja eläintautilain muuttamisesta. 
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HE 190/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi julkisista hankinnoista 
annetun lain, vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla 
toimivien yksiköiden hankinnoista annetun lain ja markkinaoikeuslain 
muuttamisesta. 

HE 193/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi geenitekniikkalain muut-
tamisesta. 

HE 194/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kuntouttavasta työtoi-
minnasta annetun lain 2 ja 10 §:n, työttömyysturvalain 8 luvun 6 §:n ja 
toimeentulotuesta annetun lain 10 ja 10 a §:n muuttamisesta. 

HE 198/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle Belgian kanssa tulo- ja varalli-
suusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron 
kiertämisen estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytä-
kirjan hyväksymisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien 
määräysten voimaansaattamisesta. 

HE 199/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle eräiden Alankomaiden kanssa 
Alankomaiden Antillien osalta tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimus-
ten hyväksymisestä ja laiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien 
määräysten voimaansaattamisesta. 

HE 200/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle eräiden Alankomaiden kanssa 
Aruban osalta tehtyjen tuloverotusta koskevien sopimusten hyväksymi-
sestä ja laiksi sopimusten lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten 
voimaansaattamisesta. 

HE 201/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi indeksiehdon käytön 
rajoittamisesta annetun lain 7 §:n muuttamisesta. 

HE 202/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion talousarviosta 
annetun lain muuttamisesta. 

HE 203/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi valtion eläkelain 98 §:n 
muuttamisesta. 

HE 204/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle Sveitsin kanssa tulo- ja varalli-
suusveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi tehdyn so-
pimuksen ja pöytäkirjan muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymises-
tä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voi-
maansaattamisesta. 

HE 207/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rautatielain muuttamises-
ta. 

HE 208/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle eräiden liikennehallinnon vi-
rastouudistukseen liittyvien lakien muuttamisesta sekä laiksi meriliiken-
netietojen keräämisestä ja meriliikenteen tilastojen laatimisesta. 

HE 209/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lentoliikenteen päästö-
kaupasta. 

HE 210/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi matkustaja-aluksen hen-
kilöluetteloista. 

HE 211/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle ilmailulaiksi sekä laiksi raja-
vartiolain 75 §:n muuttamisesta. 

HE 212/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi päästökauppalain muut-
tamisesta. 

HE 219/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi palkkaturvalain ja me-
rimiesten palkkaturvalain muuttamisesta. 
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HE 220/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi vammaisten henkilöi-
den tulkkauspalvelusta sekä vammaisuuden perusteella järjestettävistä 
palveluista ja tukitoimista annetun lain ja sosiaali- ja terveydenhuollon 
asiakasmaksuista annetun lain 4 §:n muuttamisesta. 

HE 221/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi maatalousyrittäjien lomi-
tuspalvelulain muuttamisesta, laiksi turkistuottajien lomituspalveluista, 
laiksi poronhoitajien sijaisapukokeilusta ja laiksi maatalousyrittäjän elä-
kelain 114 §:n muuttamisesta. 

HE 222/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työttömyysturvalain 4 ja 
6 luvun väliaikaisesta muuttamisesta. 

HE 224/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tapaturmavakuutuslain 
muuttamisesta. 

HE 225/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi lastensuojelulain, van-
keuslain 4 ja 20 luvun sekä tutkintavankeuslain 2 luvun 5 §:n muuttami-
sesta. 

HE 226/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi hallintolain ja hallinto-
käyttölain muuttamisesta. 

HE 228/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi syyttömästi vangitulle tai 
tuomitulle valtion varoista vapauden menetyksen johdosta maksettavasta 
korvauksesta annetun lain muuttamisesta. 

HE 229/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle nuoren rikoksesta epäillyn ti-
lanteen selvittämistä ja ehdollisen vankeuden valvontaa koskevaksi lain-
säädännöksi. 

HE 231/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tonnistoverolain muut-
tamisesta. 

HE 232/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi maaseutuhallinnon jär-
jestämisestä kunnissa, maaseutuelinkeinojen tukitehtäviä hoidettaessa 
noudatettavasta menettelystä annetun lain muuttamisesta ja hukkakauran 
torjunnasta annetun lain 22 §:n muuttamisesta. 

HE 235/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kansaneläkelain ja eräi-
den siihen liittyvien lakien muuttamisesta. 

HE 237/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi vesienhoidon järjestämi-
sestä annetun lain 2 ja 3 §:n muuttamisesta. 

HE 236/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen ympäristökes-
kuksesta. 

HE 244/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle yliopistojen verotusta koske-
vaksi lainsäädännöksi. 

HE 246/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi muuntogeenisestä kas-
vintuotannosta. 

HE 247/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tieliikennelain muuttami-
sesta. 

HE 248/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle alusten aiheuttaman meren 
pilaantumisen ehkäisemisestä vuonna 1973 tehtyyn kansainväliseen yleis-
sopimukseen liittyvän vuoden 1978 pöytäkirjan uudistetun I ja II liitteen 
sekä alusten haitallisten kiinnittymisenestojärjestelmien rajoittamisesta 
vuonna 2001 tehdyn kansainvälisen yleissopimuksen hyväksymisestä ja 
laeiksi niiden lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaatta-
misesta sekä merenkulun ympäristönsuojelulaiksi ja öljyvahinkojen tor-
juntalaiksi sekä eräiden niihin liittyvien lakien muuttamisesta. 
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HE 250/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aluksen teknisestä turval-
lisuudesta ja turvallisesta käytöstä ja laiksi laivaväestä ja aluksen turvalli-
suusjohtamisesta sekä laeiksi eräiden niihin liittyvien lakien muuttamises-
ta. 

HE 251/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi luotsauslain muuttami-
sesta. 

HE 252/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ajoneuvolain muuttami-
sesta. 

HE 253/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rakennuksen ilmastointi-
järjestelmän kylmälaitteiden energiatehokkuuden tarkastamisesta annetun 
lain 4 §:n muuttamisesta. 

HE 254/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi joukkoliikennelain muut-
tamisesta. 

HE 256/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle Gibraltarin kanssa veroasioita 
koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. 

HE 257/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle Singaporen kanssa tuloveroja 
koskevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen 
estämiseksi tehdyn sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväk-
symisestä ja laiksi pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten 
voimaansaattamisesta. 

HE 259/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi työnantajan sosiaalitur-
vamaksun suorittamisesta urheilemisesta saaduista palkkioista annetun 
lain kumoamisesta ja työnantajan sosiaaliturvamaksusta annetun lain 
muuttamisesta. 

HE 260/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi työterveyshuoltolain 
7 §:n muuttamisesta. 

HE 261/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle Euroopan unionin jäsenvaltioissa 
annettujen tuomioiden huomioon ottamisesta uudessa rikosprosessissa teh-
dyssä neuvoston puitepäätöksessä edellytetyksi lainsäädännöksi. 

HE 264/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle Suomen ja Ruotsin välillä teh-
dyn rajajokisopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lainsäädän-
nön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta, sopimuksen so-
veltamisesta ja eräiden lakien kumoamisesta. 

HE 268/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi eurooppalaisesta todis-
teiden luovuttamismääräyksestä esineiden, asiakirjojen ja tietojen hank-
kimiseksi rikosasian käsittelyä varten tehdyn puitepäätöksen lainsäädän-
nön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puite-
päätöksen soveltamisesta sekä pakkokeinolain 4 luvun 15 a §:n muuttami-
sesta. 

HE 269/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi ulkomaalaislain ja ul-
komaalaisrekisteristä annetun lain 3 §:n muuttamisesta. 

HE 270/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi elinkeinotulon verotta-
misesta annetun lain 19 §:n väliaikaisesta muuttamisesta. 

HE 273/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle kaivoslaiksi ja eräiksi siihen 
liittyviksi laeiksi. 

HE 274/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi julkisesta työvoimapal-
velusta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta sekä 
eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta. 
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HE 275/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi elintarvikelain ja Eu-
roopan yhteisön yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanosta annetun 
lain 3 §:n muuttamisesta. 

HE 276/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi ihmisen elimien, ku-
doksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä annetun lain, sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 5 §:n ja sairausvakuutus-
lain 7 luvun 4 §:n muuttamisesta. 

HE 277/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle vesilainsäädännön uudistami-
seksi. 

HE 278/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle Anguillan kanssa veroasioita 
koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. 

HE 279/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle Cookinsaarten kanssa veroasioi-
ta koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. 

HE 280/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle Samoan kanssa veroasioita 
koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. 

HE 281/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle Turks- ja Caicossaarten kanssa 
veroasioita koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja 
laiksi sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaan-
saattamisesta. 

HE 282/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verotililain 8 §:n muut-
tamisesta. 

HE 284/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle Suomen tasavallan ja Sveitsin 
valaliiton välillä laittomasti maassa oleskelevien henkilöiden takaisinot-
tamisesta tehdyn sopimuksen hyväksymisestä sekä laiksi sopimuksen 
lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. 

HE 285/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle San Marinon kanssa veroasioi-
ta koskevista tiedoista tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopi-
muksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. 

HE 286/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle Intian kanssa tuloveroja kos-
kevan kaksinkertaisen verotuksen välttämiseksi ja veron kiertämisen es-
tämiseksi tehdyn sopimuksen hyväksymisestä ja laiksi sopimuksen lain-
säädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. 

HE 287/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sijoitusrahastolain muut-
tamisesta. 

HE 288/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Verohallinnosta sekä 
siihen liittyväksi lainsäädännöksi.  

HE 289/2009 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi CE-merkintärikkomuk-
sesta. 
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LIITE 1 
Muuttujaluettelo 
 
Rakenne: 
 
Taustatiedot: kysymykset 1–8 →   Tämän tutkimuksen luku 2.1. 
Valmistelutiedot: kysymykset 9–22 →   Tämän tutkimuksen luku 2.2. 
Vaikutusten arviointi: kysymykset 23–94 →   Tämän tutkimuksen luku 3. 
 
 
Taustatiedot 
 

1. Hallituksen esityksen tunnus 
 

2. Hallituksen esityksen nimi 
 

3. Hallinnonala  
a) Liikenne- ja viestintäministeriö 
b) Maa- ja metsätalousministeriö 
c) Oikeusministeriö 
d) Opetusministeriö 
e) Puolustusministeriö 
f) Sisäasiainministeriö 
g) Sosiaali- ja terveysministeriö 
h) Työ- ja elinkeinoministeriö 
i) Ulkoasiainministeriö 
j) Valtioneuvoston kanslia 
k) Valtiovarainministeriö 
l) Ympäristöministeriö 

 
4. Perustelusivujen lukumäärä (tarkoittaa sivumäärää ennen lakiehdotusta) 

 
5. Lakiehdotusten lukumäärä 

 
6. Pykälien lukumäärä 

 
7. Kytkentä Euroopan unioniin (monivalintakysymys) 

a) Pelkästään direktiivin kansallinen voimaansaattaminen 
b) Taustalla direktiivi sekä kansallisia sääntelytarpeita 
c) Asetuksen toteutus 
d) Muunlainen liittymä unioniin (esimerkiksi jonkin sektorin toimin-

tapolitiikkaan)  
e) Ei mitään EU-kytkentöjä 

 
8. Deregulaatio; mainitaanko sääntelyn purkamisesta tai lieventämisestä? 

a) Kyllä 
b) Ei 



 

 

86

Valmistelutiedot 
 

9. Valmistelu ministeriössä on tapahtunut 
a) Ainoastaan virkatyönä 
b) Työryhmässä tai vastaavassa 
c) Komiteassa tai toimikunnassa 
d) Ei mainintaa 

 
10. Jos valmistelu on tehty muuten kuin virkatyönä, onko hallituksen esityk-

sessä mainittu, mitkä sidosryhmien edustajat olivat mukana?  
a) Kyllä 
b) Ei 

 
11. Onko mainittu, kuultiinko sidosryhmiä valmisteluvaiheessa? 

a) Kyllä 
b) Ei 

 
12. Onko mainintaa kuulemistilaisuudesta? 

a) Kyllä 
b) Ei 

 
13. Onko lausunnonantajia mainittu? 

a) Kyllä 
b) Ei 

 
14. Jos kaikki lausunnonantajat on lueteltu, montako heitä oli? 

 
15. Onko hallituksen esityksessä kerrottu lausuntojen sisällöstä? 

a) Kyllä 
b) Ei ole kerrottu sisällöstä, vaikka lausunnoista on muutoin maininta 
c) Lausunnoista ei ole minkäänlaista mainintaa 
 

16. Huomioita valmistelusta  
 
17. Onko esitetty vaihtoehtoisia ratkaisumalleja? 

a) Sekä oikeudellisia että pehmeitä sääntelykeinoja 
b) Pelkästään oikeudellisia 
c) Ei lainkaan 

 
18. Huomioita vaihtoehtojen arvioinnista 
 
19. Kansainvälinen vertailu (monivalintakysymys)  

a) Selostettu Euroopan unionin oikeustilaa 
b) Kuvattu ainakin yhden Pohjoismaan oikeustilaa 
c) Kuvattu Yhdysvaltojen oikeustilaa 
d) Kuvattu Euroopan, mutta EU:n ulkopuolisen maan oikeustilaa 
e) Kuvattu jonkin muun kuin edellä mainittujen maiden oikeustilaa 
f) Ei selostettu ulkomaiden oikeustilaa 
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20. Huomioita implementoinnista eli täytäntöönpanosta (Onko esimerkiksi se-
lostettu, miten implementaatiota tuetaan: tiedotus, koulutus, ohjaus, yh-
teistoiminta järjestöjen kanssa?) 

 
21. Sisältääkö esitys taulukoita tai kuvioita? 

a) Kyllä 
b) Ei 

 
22. Mainintaanko hallituksen esityksessä kirjallisia lähteitä (esimerkiksi työ-

ryhmämietintö tai selvityshenkilön arviointi tai tutkimus)? 
a) Kyllä 
b) Ei 

 
Vaikutusten arviointi 
 

23. Onko arvioitu vaikutuksia julkiseen talouteen ja kansantalouteen? 
a) Kyllä; on vaikutuksia 
b) Kyllä; ei ole vaikutuksia 
c) Ei ole arvioitu 

 
24. Jos on arvioitu julkis- tai kansantaloudellisia vaikutuksia, arviointi 

a) Sisältää ainakin yhden lukuarvon 
b) On täysin laadullinen 

 
25. Onko esitetty myös kielteisiä vaikutuksia julkiseen talouteen tai kansanta-

louteen? 
a) Kyllä 
b) Ei 

 
26. Jos on esitetty myös kielteisiä vaikutuksia julkiseen talouteen ja kansanta-

louteen, arviointi 
a) Sisältää ainakin yhden lukuarvon 
b) On täysin laadullinen 

 
27. Huomioita vaikutuksista julkiseen talouteen ja kansantalouteen 
 
28. Onko arvioitu yritysvaikutuksia? 

a) Kyllä; on vaikutuksia 
b) Kyllä; ei ole vaikutuksia 
c) Ei ole arvioitu 

 
29. Jos on arvioitu yritysvaikutuksia, arviointi 

a) Sisältää ainakin yhden lukuarvon 
b) On täysin laadullinen 

 
30. Onko esitetty myös kielteisiä yritysvaikutuksia? 

a) Kyllä 
b) Ei 
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31. Jos on esitetty myös kielteisiä yritysvaikutuksia, arviointi 
a) Sisältää ainakin yhden lukuarvon 
b) On täysin laadullinen 

 
32. Huomioita yritysvaikutuksista  
 
33. Onko arvioitu vaikutuksia viranomaisten toimintaan? 

a) Kyllä; on vaikutuksia 
b) Kyllä; ei ole vaikutuksia 
c) Ei ole arvioitu 

 
34. Jos on arvioitu vaikutuksia viranomaisten toimintaan, arviointi 

a) Sisältää ainakin yhden lukuarvon 
b) On täysin laadullinen 

 
35. Onko esitetty myös kielteisiä vaikutuksia viranomaisten toimintaan? 

a) Kyllä 
b) Ei 

 
36. Jos on esitetty myös kielteisiä vaikutuksia viranomaisten toimintaan, ar-

viointi 
a) Sisältää ainakin yhden lukuarvon 
b) On täysin laadullinen 

 
37. Huomioita vaikutuksista viranomaisten toimintaan 
 
38. Onko arvioitu vaikutuksia kotitalouksien asemaan tai käyttäytymiseen? 

a) Kyllä; on vaikutuksia 
b) Kyllä; ei ole vaikutuksia 
c) Ei ole arvioitu 

 
39. Jos on arvioitu vaikutuksia kotitalouksien asemaan tai käyttäytymiseen, 

arviointi 
a) Sisältää ainakin yhden lukuarvon 
b) On täysin laadullinen 

 
40. Onko esitetty myös kielteisiä vaikutuksia kotitalouksien asemaan tai käyt-

täytymiseen? 
a) Kyllä 
b) Ei 

 
41. Jos on esitetty myös kielteisiä vaikutuksia kotitalouksien asemaan tai 

käyttäytymiseen, arviointi 
a) Sisältää ainakin yhden lukuarvon 
b) On täysin laadullinen 
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42. Huomioita vaikutuksista kotitalouksien asemaan tai käyttäytymiseen 
 
43. Onko arvioitu vaikutuksia kansalaisten asemaan ja toimintaan yhteis-

kunnassa? 
a) Kyllä; on vaikutuksia 
b) Kyllä; ei ole vaikutuksia 
c) Ei ole arvioitu 

 
44. Jos on arvioitu vaikutuksia kansalaisten asemaan ja toimintaan yhteiskun-

nassa, arviointi 
a) Sisältää ainakin yhden lukuarvon 
b) On täysin laadullinen 

 
45. Onko esitetty myös kielteisiä vaikutuksia kansalaisten asemaan ja toimin-

taan yhteiskunnassa? 
a) Kyllä 
b) Ei 

 
46. Jos on esitetty myös kielteisiä vaikutuksia kansalaisten asemaan ja toimin-

taan yhteiskunnassa, arviointi 
a) Sisältää ainakin yhden lukuarvon 
b) On täysin laadullinen 

 
47. Huomioita vaikutuksista kansalaisten asemaan ja toimintaan yhteiskunnassa 

 
48. Onko arvioitu vaikutuksia työllisyyteen ja työelämään? 

a) Kyllä; on vaikutuksia 
b) Kyllä; ei ole vaikutuksia 
c) Ei ole arvioitu 

 
49. Jos on arvioitu vaikutuksia työllisyyteen ja työelämään, arviointi 

a) Sisältää ainakin yhden lukuarvon 
b) On täysin laadullinen 

 
50. Onko esitetty myös kielteisiä vaikutuksia työllisyyteen ja työelämään? 

a) Kyllä 
b) Ei 

 
51. Jos on esitetty myös kielteisiä vaikutuksia työllisyyteen ja työelämään, 

arviointi 
a) Sisältää ainakin yhden lukuarvon 
b) On täysin laadullinen 

 
52. Huomioita vaikutuksista työllisyyteen ja työelämään 
 
53. Onko arvioitu sosiaalisia ja terveysvaikutuksia?  

a) Kyllä; on vaikutuksia 
b) Kyllä; ei ole vaikutuksia 
c) Ei ole arvioitu 
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54. Jos on arvioitu sosiaali- ja terveysvaikutuksia, arviointi 
a) Sisältää ainakin yhden lukuarvon 
b) On täysin laadullinen 

 
55. Onko esitetty myös kielteisiä sosiaali- ja terveysvaikutuksia? 

a) Kyllä 
b) Ei 

 
56. Jos on esitetty myös kielteisiä sosiaali- ja terveysvaikutuksia, arviointi 

a) Sisältää ainakin yhden lukuarvon 
b) On täysin laadullinen 

 
57. Huomioita sosiaali- ja terveysvaikutuksista  
 
58. Onko arvioitu sukupuolivaikutuksia? 

a) Kyllä; on vaikutuksia 
b) Kyllä; ei ole vaikutuksia 
c) Ei ole arvioitu 

 
59. Jos on arvioitu sukupuolivaikutuksia, arviointi 

a) Sisältää ainakin yhden lukuarvon 
b) On täysin laadullinen 

 
60. Onko esitetty myös kielteisiä sukupuolivaikutuksia? 

a) Kyllä 
b) Ei 

 
61. Jos on esitetty myös kielteisiä sukupuolivaikutuksia, arviointi 

a) Sisältää ainakin yhden lukuarvon 
b) On täysin laadullinen 

 
62. Huomioita sukupuolivaikutuksista  
 
63. Onko hallituksen esityksessä arvioitu kielellisiä vaikutuksia? 

a) Kyllä 
b) Ei 

 
64. Huomioita kielellisten vaikutusten arvioinnista 

 
65. Onko arvioitu vaikutuksia yhdenvertaisuuteen (etnisen alkuperän, kan-

sallisuuden, uskonnon, vakaumuksen tai muun vastaavan suhteen)? 
a) Kyllä; on vaikutuksia 
b) Kyllä; ei ole vaikutuksia 
c) Ei ole arvioitu 
 

66. Jos on arvioitu vaikutuksia yhdenvertaisuuteen, arviointi 
a) Sisältää ainakin yhden lukuarvon 
b) On täysin laadullinen 
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67. Onko esitetty myös kielteisiä vaikutuksia yhdenvertaisuuteen? 
a) Kyllä 
b) Ei 

 
68. Jos on esitetty myös kielteisiä vaikutuksia yhdenvertaisuuteen, arviointi 

a) Sisältää ainakin yhden lukuarvon 
b) On täysin laadullinen 

 
69. Huomioita vaikutuksista yhdenvertaisuuteen 

 
70. Onko arvioitu vaikutuksia lapsiin? 

a) Kyllä; on vaikutuksia 
b) Kyllä; ei ole vaikutuksia 
c) Ei ole arvioitu 

 
71. Jos on arvioitu vaikutuksia lapsiin, arviointi 

a) Sisältää ainakin yhden lukuarvon 
b) On täysin laadullinen 

 
72. Onko esitetty myös kielteisiä vaikutuksia lapsiin? 

a) Kyllä 
b) Ei 

 
73. Jos on esitetty myös kielteisiä vaikutuksia lapsiin, arviointi 

a) Sisältää ainakin yhden lukuarvon 
b) On täysin laadullinen 

 
74. Huomioita vaikutuksista lapsiin 

 
75. Onko arvioitu ympäristövaikutuksia? 

a) Kyllä; on vaikutuksia 
b) Kyllä; ei ole vaikutuksia 
c) Ei ole arvioitu 

 
76. Jos on arvioitu ympäristövaikutuksia, arviointi 

a) Sisältää ainakin yhden lukuarvon 
b) On täysin laadullinen 

 
77. Onko esitetty myös kielteisiä ympäristövaikutuksia? 

a) Kyllä 
b) Ei 

 
78. Jos on esitetty myös kielteisiä ympäristövaikutuksia, arviointi 

a) Sisältää ainakin yhden lukuarvon 
b) On täysin laadullinen 
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79. Huomioita ympäristövaikutuksista 
 
80. Onko arvioitu aluekehitysvaikutuksia? 

a) Kyllä; on vaikutuksia 
b) Kyllä; ei ole vaikutuksia 
c) Ei ole arvioitu 

 
81. Jos on arvioitu aluekehitysvaikutuksia, arviointi 

a) Sisältää ainakin yhden lukuarvon 
b) On täysin laadullinen 

 
82. Onko esitetty myös kielteisiä aluekehitysvaikutuksia? 

a) Kyllä 
b) Ei 

 
83. Jos on esitetty myös kielteisiä aluekehitysvaikutuksia, arviointi 

a) Sisältää ainakin yhden lukuarvon 
b) On täysin laadullinen 

 
84. Huomioita aluekehitysvaikutuksista. 

 
85. Onko arvioitu tietoyhteiskuntavaikutuksia? 

a) Kyllä; on vaikutuksia 
b) Kyllä; ei ole vaikutuksia 
c) Ei ole arvioitu 

 
86. Jos on arvioitu tietoyhteiskuntavaikutuksia, arviointi 

a) Sisältää ainakin yhden lukuarvon 
b) On täysin laadullinen 

 
87. Onko esitetty myös kielteisiä tietoyhteiskuntavaikutuksia? 

a) Kyllä 
b) Ei 

 
88. Jos on esitetty myös kielteisiä tietoyhteiskuntavaikutuksia, arviointi 

a) Sisältää ainakin yhden lukuarvon 
b) On täysin laadullinen 

 
89. Huomioita tietoyhteiskuntavaikutuksista 

 
90. Onko arvioitu vaikutuksia rikoksentorjuntaan ja turvallisuuteen? 

a) Kyllä; on vaikutuksia 
b) Kyllä; ei ole vaikutuksia 
c) Ei ole arvioitu 

 
91. Jos on arvioitu vaikutuksia rikoksentorjuntaan ja turvallisuuteen, arviointi 

a) Sisältää ainakin yhden lukuarvon 
b) On täysin laadullinen 
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92. Onko esitetty myös kielteisiä vaikutuksia rikoksentorjuntaan ja turvalli-
suuteen? 

a) Kyllä 
b) Ei 

 
93. Jos on esitetty myös kielteisiä vaikutuksia rikoksentorjuntaan ja turvalli-

suuteen, arviointi 
a) Sisältää ainakin yhden lukuarvon 
b) On täysin laadullinen 

 
94. Huomioita vaikutuksista rikoksentorjuntaan ja turvallisuuteen 

 
 





LIITE 2 
Liitetaulukoita 
 
Liitetaulukko 1 Lakiehdotusten jakauma hallituksen esityksissä 1980–2009156 

 1980 1994 1998 2009 
 N % N % N % N % 
1 ehdotus 184 86 250 72 167 62 155 55 
2–3 ehdotusta  25 12   61 17  56 21  76 27 
≤ 4 ehdotusta   5   2   39 11  46 17  51 18 
Yhteensä 214 100 350 100 269 100 282 100 
 
 
Liitetaulukko 2 Hallituksen esitysten perustelusivujen määrä 1980–2009157 

 1980 1994 1998 2009 
 N % N % N % N % 

Alle 3 sivua 131 61   81 23   62 20   25   9 
3–10 sivua  73 34 167 48 129 47 102 36 
≥ 10 sivua  10   5 102 29   78 33 155 55 
Yhteensä 214 100 350 100 269 100 282 100 
 
 
Liitetaulukko 3 Hallituksen esitysten laajuus ministeriöittäin vuonna 2009 

 Osuus hallituksen 
esityksistä 

Osuus  
sivumäärästä 

Osuus  
lakiehdotuksista 

Osuus  
pykälistä 

 N % N % N % N % 
VM 60 21 1 137,5 18 404 31 2 348 29 
STM 57 20    823,5 13 135 10 1 101 14 
LVM 32 11    823,5 13 185 14 1 457 18 
OM 32 11 1 394,5 22 147 11 1 436 18 
TEM 28 10    769,0 12 270 21    530  7 
MMM 22  8    451,0  7  39  3    437  5 
OPM 17  6    289,0  5  45  3    295  4 
YM 13  5    104,5  2  41  3    109  1 
SM 11  4    447,5  7  16  1    264  3 
PLM   5  2     56,0  1    6  0     28  0 
UM   5  2    53,5  1    7  1     12  0 
Yhteensä 282 100 6 349,5 101 1295 98 8017 99 
 
 

                                                 
156 Vuosien 1980–1998 tiedot Ervasti & Tala & Castrén (2000), 23. 
157 Perustelusivuilla tarkoitetaan sivuja ennen lakiehdotuksia. Vuosien 1980 ja 1994 osal-
ta tiedot Ervasti & Tala (1996), 219 ja vuoden 1998 osalta Ervasti & Tala & Castrén 
(2000), 125. 
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Liitetaulukko 4 Hallituksen esitysten sivumäärän jakauma ministeriöittäin vuonna 2009 
 Sivumäärä 
 0–3 sivua 3–10 sivua 10–30 sivua ≥ 30 sivua Yhteensä
 N % N % N % N % N 

LVM 2  6 11 34 11 34   8 25 32 
MMM 2  9  8 36  5 23   7 35 22 
OM 2  6  4 13 11 34 15 47 32 
OPM 2 12  8 47  5 29   2 12 17 
PLM 1 20  0  0  4 80   0   0   5 
SM 0  0  0  0  6 55   5 46 11 
STM 6 11 22 39 19 33 10 18 57 
TEM 2  7  9 32 12 43   5 18 28 
UM 0  0  2 40  3 60   0   0   5 
VM 7 12 29 48 13 22 11 18 60 
YM 1  8  9 69  2 15   1   8 13 
Kaikki  
ministeriöt 25  9 102 36 91 32 64 23 282 
 
 
Liitetaulukko 5 Unionioikeuden vaikutuksen kehitys laajoissa hallituksen esityksissä158 
 2003/2004 2009 
Direktiivi 31 % 38 % 
Asetus 29 % 29 % 
Ei EU-kytkentää 25 % 13 % 
≤ 30-sivuisia esityksiä yht. 45 kpl 64 kpl 
 
 

                                                 
158 Tiedot vuoden ajanjaksolta (1.6.2004–31.5.2004) Tala (2005), 1173. Laajoiksi on 
katsottu vähintään 30-sivuiset hallituksen esitykset. 
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Liitetaulukko 6 Yhteenveto tutkimustuloksista unionioikeuden vaikutuksesta hallituk-
sen esityksiin 

Vuosi Selite Frekvenssi 
Osuus 

% 

1994 
Hallituksen lakiesitykset, joiden tavoite liittyy ensisijai-
sesti integraatioon159 112/350 32 

1998 
Hallituksen lakiesitykset, joiden tavoite liittyy ensisijai-
sesti integraatioon160 16/269 6 

2003 
Kiinteästi EU:n lainsäädännön täytäntöönpanoon liitty-
vät hallituksen esitykset161 50/181 28 

2003 
EU-kytkentöjen osuus ≤ 30-sivuisissa hallituksen esi-
tyksissä162 34/45 75 

2005 
Yritysten kannalta merkittävät hallituksen lakiesitykset, 
joiden sääntelyaloite on ensisijaisesti kansainvälinen163 45/142 32 

2006 
Yritysten kannalta merkittävät hallituksen lakiesitykset, 
joiden sääntelyaloite on ensisijaisesti kansainvälinen164 58/165 35 

2009 
Hallituksen lakiesitykset, joiden tavoite liittyy ainakin 
osittain integraatioon 121/282 43 

2009 
EU-kytkentöjen osuus ≤ 30-sivuisissa hallituksen esi-
tyksissä 56/64 87 

 
 
Liitetaulukko 7 EU-kytkennät hallituksen esityksissä ministeriöittäin vuonna 2009 

 
Direktiivin 

transponointi 
Direktiivi ja kan-

salliset tarpeet 
Asetuksen 
toteutus 

Muu liittymä 
unioniin 

Ei mitään 
EU-

kytkentöjä 
 N % N % N % N % N % 

MMM 1   5   2   9 5 23 11 50   7   32 
LVM 2   6 11 34 8 25   7 22 11   34 
SM 0   0   4 36 0  0   4 36   4   36 
TEM 4 14   7 25 2  7   5 18 12   43 
OM 2   6   5 16 1  3 10 31 16   50 
VM 5   8 10 17 1  2 18 30 32   53 
PLM 0   0   1 20 0  0   2 40   3   60 
YM 1   8   2 15 2 15   1  8   9   69 
STM 2   4   4  7 2  4   5  9 47   83 
OPM 0   0   1  6 0  0   1  6 15   88 
UM 0   0   0  0 0  0   0  0   5 100 
Yhteensä 17   6 47 17 21 7 64 23 161   57 
 
 

                                                 
159 Ervasti & Tala (1996), 43. 
160 Ervasti & Tala & Castrén (2000), 31. 
161 Liukko (2006), 241. 
162 Tala (2005), 1173. Tiedot ovat ajanjaksolta 1.6.2003–31.5.2004. 
163 SÄVY-hankkeen analyysi (2006), 10. 
164 SÄVY-hankkeen analyysi (2007), 21. 
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Liitetaulukko 8 Sääntelyaloitteiden kansainvälisyys ja valmistelun laajapohjaisuus 
ministeriöittäin 2006–2005 yritysten kannalta merkittävissä lakiesityk-
sissä165 

 

Kansainvälisten sääntelyaloitteiden 
osuus yritysten kannalta merkittävissä 

esityksissä (N, %) 

Laajapohjaisen valmistelun 
osuus yritysten kannalta merkit-

tävissä esityksissä (N, %) 
 N % N % 

KTM 11/21   52 8/21 38 
LVM 20/46   43 16/46 34 
MMM 10/24   42 9/24 38 
OM 6/21   29 18/21 86 
OPM 1/7   14 5/7 71 
PLM 0/5     0 4/5 80 
SM 6/18   33 5/18 28 
STM 7/64   11 23/64 36 
TM 4/18   22 12/18 67 
UM 13/13 100 0/13   0 
VM 19/56   34 8/56 14 
YM 6/14   43 3/14 21 
Kaikki  
ministeriöt 103/307   34 111/307 36 
 

                                                 
165 Luvut taulukossa on saatu laskemalla yhteen tulokset vuosilta 2005 ja 2006. Taulukon 
luvut ovat julkaisuista SÄVY-hankkeen analyysi (2006), 10, 11 ja SÄVY-hankkeen ana-
lyysi (2007), 21. 
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Liitetaulukko 9 Kansainvälisiin sopimuksiin liittyvät hallituksen esitykset vuonna 2009166 
Esitys Aihe Sopimusosapuoli Ministeriö 
HE 25/2009 puolustus ja turvallisuus Yhdysvallat PLM 
HE 34/2009 vesistö (merenkulku) yleissopimus LVM 
HE 66/2009 vesistö (merenkulku) yleissopimus LVM 
HE 71/2009 verotus Kazakstan VM 
HE 76/2009 kidutuksen kielto yleissopimus OM 
HE 86/2009 puolustus ja turvallisuus YK UM 
HE 90/2009 sijoitustoiminta Kenia UM 
HE 91/2009 sijoitustoiminta Montenegro UM 
HE 106/2009 puolustus ja turvallisuus YK SM 
HE 113/2009 verotus Puola VM 
HE 114/2009 sijoitustoiminta Panama MMM 
HE 115/2009 sijoitustoiminta Nepal MMM 
HE 116/2009 henkilötietojen käyttö Australia OM 
HE 120/2009 tuomiovalta Sierra Leone UM 
HE 126/2009* verotus Bermuda VM 
HE 127/2009* verotus Caymansaaret VM 
HE 128/2009* verotus Brittiläiset Neitsytsaaret VM 
HE 160/2009 verotus Luxemburg VM 
HE 168/2009 puolustus ja turvallisuus Espanja UM 
HE 185/2009 vesistö (meripelastus) yleissopimus SM 
HE 186/2009 puolustus ja turvallisuus useita maita PLM 
HE 198/2009 verotus Belgia VM 
HE 199/2009* verotus Alankomaiden Antillit VM 
HE 200/2009* verotus Aruba VM 
HE 204/2009 verotus Sveitsi VM 
HE 248/2009 vesistö (meren suojelu) yleissopimus LVM 
HE 256/2009* verotus Gibraltar VM 
HE 257/2009 verotus Singapore VM 
HE 264/2009 vesistö (Tornionjoki) Ruotsi MMM 
HE 278/2009* verotus Anguilla VM 
HE 279/2009* verotus Cookinsaaret VM 
HE 280/2009* verotus Samoa VM 
HE 281/2009* verotus Turks- ja Caicossaaret VM 
HE 284/2009 ihmisten palauttaminen Sveitsi SM 
HE 285/2009* verotus San Marino VM 
HE 286/2009 verotus Intia VM 
 
 

                                                 
166 Tähdellä merkityt esitykset liittyvät OECD:n hankkeeseen haitallisen verokilpailun 
hillitsemiseksi. 
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Liitetaulukko 10 Valmistelutapa erikokoisissa hallituksen esityksissä 
 ≤ 3 sivua 3–9 sivua 10–29 sivua ≥ 30 sivua 
 N % N % N % N % 

Ainoastaan virkatyönä 18 72 53 52 46 51 22 34 
Työryhmässä tai vastaavassa   4 16 37 36 44 48 37 58 
Komiteassa tai toimikunnassa   0   0   0   0   1   1   5   8 
Ei mainintaa   3 12 12 12   0   0   0   0 
Yhteensä 25 100 102 101 91 100 64 100 
 
 
Liitetaulukko 11  Valmistelutapa ministeriöittäin 

 Ainoastaan 
virkatyönä 

Työryhmässä tai 
vastaavassa 

Komiteassa tai 
toimikunnassa 

Ei mainintaa 

 N % N % N % N % 
TEM   9   32 18 64 1   4   0   0 
OPM   6   35 11 65 0   0   0   0 
UM   2   40   1 20 0   0   2 40 
OM 14   44 14 44 4 13   0   0 
LVM 15   47 16 50 1   3   0   0 
VM 29   48 20 33 0   0 11 18 
STM 31   54 26 46 0   0   0   0 
YM   7   54   6 46 0   0   0   0 
MMM 13   59   7 32 0   0   2   9 
SM   8   73   3 27 0   0   0   0 
PLM   5 100   0   0 0   0   0   0 
Yhteensä 139 49 122 43 6   2 15   5 
 
 
Liitetaulukko 12 Valmistelutapa ministeriöittäin vähintään 30-sivuisissa hallituksen 

esityksissä167 

 
Ainoastaan 
virkatyönä 

Työryhmässä tai 
vastaavassa 

Komiteassa 
tai toimikun-

nassa 

Ministeriön osuus laa-
joista hallituksen esi-

tyksistä 
 N % N % N % N % 

TEM 0   0 5 100 0   0   5 18 
YM 0   0 1 100 0   0   1   8 
MMM 2 29 5   71 0   0   7 32 
VM 4 36 7   64 0   0 11 18 
OM 4 37 7   47 4 27 15 47 
LVM 3 38 4   50 1 13   8 25 
STM 5 50 5   50 0   0 10 18 
OPM 1 50 1   50 0   0   2 12 
SM 3 60 2   40 0   0   5 45 
PLM - - - - -   -   -   - 
UM - - - - -   -   -   - 
Kaikki  
ministeriöt 22 8 37   12 5   2 64 23 
 

                                                 
167 Oikeanpuolimainen sarake ”ministeriöiden osuus” kertoo, kuinka paljon kullakin 
ministeriöllä oli vähintään 30-sivuisia hallituksen esityksiä. Yhteensä 23 % hallituksen 
esityksistä oli vähintään 30-sivuisia.  
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Liitetaulukko 13 Vaihtoehtoisten sääntelykeinojen arviointi erilaajuisissa esityksissä 
 0–3 sivua 3–10 sivua 10–30 sivua ≥ 30 sivua 
 N % N % N % N % 

Sekä oikeudellisia että  
    pehmeitä sääntelykeinoja   0    0   2   2   3   3 10 16 
Pelkästään oikeudellisia  
    sääntelykeinoja   0    0   1   1 14 15 19 30 
Ei lainkaan 25 100 99 97 74 81 35 55 
Yhteensä 25    9 102 36 91 32 64 23 
 
 
Liitetaulukko 14 Vaihtoehtoisten sääntelykeinojen arviointi hallituksen esityksissä 

1994–2009168 
 1994 1998 2009 

 N % N % N % 
Arvioitu   14   4   22   8   49 17 
Ei arvioitu 336 96 247 92 233 83 
Yhteensä 350 100 269 100 282 100 
 
 
Liitetaulukko 15 Vaihtoehtoisten sääntelykeinojen arviointi ministeriöittäin vuonna 2009 

 Sekä oikeudellisia että  
pehmeitä sääntelykeinoja  

Pelkästään  
oikeudellisia 

Ei lainkaan 

 N % N % N % 
LVM 5 16 2   6 25   78 
MMM 2   9 5   6 15   78 
OM 3   9 7 22 22   69 
SM 1   9 2 18   8   73 
OPM 1   6 2 12 14   82 
TEM 1   4 3 11 24   86 
VM 1   2 7 12 52   87 
STM 1   2 5   9 51   90 
YM 0   0 1   8 12   92 
PLM 0   0 0   0   5 100 
UM 0   0 0   0   5 100 
Yhteensä 15   5 34 12 233   83 
 
 
Liitetaulukko 16 Kansainvälinen vertailu erilaajuisissa hallituksen esityksissä169 

 EU Pohjoismaat 
 N % N % 

0–3 sivua   2   8   0   0 
3–10 sivua 16 16   5   5 
10–30 sivua 52 57 32 35 
≤ 30 sivua 50 78 43 67 
Yhteensä 120 43 80 28 
 
 
                                                 
168 Tiedot vuodelta 1994 Ervasti & Tala (1996), 47. Tiedot vuodelta 1998 Ervasti & Tala 
& Castrén (2000), 31. 
169 Ruotsi ja Tanska sisältyvät sekä Euroopan unioniin että Pohjoismaihin. 
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Liitetaulukko 17 Kansainväliset oikeusvertailut ministeriöittäin 
 EU:n  

oikeustilan 
kuvailu 

Vähintään 
yhden Poh-
joismaan 
kuvailu 

Yhdysvaltojen 
kuvailu 

Euroopan, 
mutta EU:n 
ulkopuolisen 
maan kuvailu

Muu  
kuin edellä 

mainittu 

Ei lainkaan 

 N % N % N % N % N % N % 
SM   7 64   6 55 1   9   5 46 2 18 3 27 
TEM 18 64 10 36 1   4   4 14 1   4 10 36 
OM 20 63 14 43 2   6 10 31 3   9 12 38 
MMM 13 59   5 23 0   0   2   9 0   0   9 41 
LVM 19 59 13 41 1   3   9 28 4 13 13 41 
VM 21 35 16 27 2   3   6 10 5   8 34 57 
PLM   2 40   1 20 2 40   1 20 1 20   3 60 
STM 13 23 10 18 1   2   6 11 2   4 43 75 
YM   3 23   2 15 0   0   1   8 0   0 10 77 
OPM   3 18   2 12 1   6   2 12 1   6 13 77 
UM   1 20   1 20 0   0   0 0 1 20   4 80 
Yhteensä 60 42,6 37 28,4 6 3,9 21 16,3 8 7,1 95 54,6 
 
 
Liitetaulukko 18 Kansainvälisten oikeusvertailujen osuudet 1994–2009170 

 1994 1998 2009 
 N % N % N % 
EU 161 46 86 32 120 43 
Pohjoismaat  70 20 73 27  80 28 
 
 
Liitetaulukko 19 Vaikutusten arviointi eripituisissa esityksissä 

 ≤ 9-sivuiset 
esitykset 

10–29-sivuiset 
esitykset 

≥ 30-sivuiset 
esitykset 

 N % N % N % 
Vaikutukset julkiseen  
  talouteen ja kansantalouteen 60 47 51 56 54 85 
Viranomaisvaikutukset 39 31 57 63 60 94 
Yritysvaikutukset 34 27 38 42 37 58 
Vaikutukset kotitalouksiin 18 14 19 21 16 25 
Vaikutukset kansalaisiin 10   8 22 24 21 33 
Ympäristövaikutukset 11   9 11 12 15 23 
Vaikutukset työllisyyteen 22 17 14 15 12 19 
Aluekehitysvaikutukset   1   1   5   6 10 16 
Sosiaali- ja terveysvaikutukset   3   2   8   9   7 11 
Vaikutukset rikollisuuteen   1   1 12 13   6   9 
Sukupuolivaikutukset    4   3   5   6   6   9 
Tietoyhteiskuntavaikutukset   2   2   3   3   7 11 
Vaikutukset yhdenvertaisuuteen   3   2   3   3   4   4 
Vaikutukset lapsiin   2   2   3   3   2   3 
 
 
 

                                                 
170 Ruotsi ja Tanska sisältyvät sekä Euroopan unioniin että Pohjoismaihin. Tiedot vuoden 
1994 osalta Ervasti & Tala (1996), 221, 222. Tiedot vuoden 1998 osalta Ervasti & Tala 
& Castrén (2000), 126, 127. 
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Liitetaulukko 20 Määrälliset vaikutusarvioinnit vaikutuslajeittain 
Määrällinen  

arviointi 
N % 

Vaikutukset julkiseen talouteen ja kansantalouteen 120 43 
Vaikutukset viranomaisten toimintaan   45 16 
Yritysvaikutukset   32 11 
Vaikutukset kotitalouksien asemaan   20   7 
Vaikutukset työllisyyteen ja työelämään   19   7 
Sosiaaliset ja terveysvaikutukset, sukupuolivaikutukset, vaikutukset 
      yhdenvertaisuuteen ja lapsiin    7   9 
Vaikutukset kansalaisten asemaan ja toimintaan yhteiskunnassa    4   1 
Ympäristövaikutukset    4   1 
Aluekehitysvaikutukset    1   0 
Tietoyhteiskuntavaikutukset    1   0 
Vaikutukset rikoksentorjuntaan ja turvallisuuteen    0   0 
Kaikki ministeriöt 253 35 
 
 
Liitetaulukko 21 Kielteisten vaikutusarvioiden osuudet vaikutuslajeittain 

Kielteiset  
vaikutusarvioinnit 

N % 
Vaikutukset julkiseen talouteen ja kansantalouteen 112 40 
Vaikutukset viranomaisten toimintaan   66 23 
Yritysvaikutukset   51 18 
Vaikutukset kotitalouksien asemaan   13   5 
Sosiaaliset ja terveysvaikutukset, sukupuolivaikutukset,  
       vaikutukset yhdenvertaisuuteen ja lapsiin    8   2 
Vaikutukset työllisyyteen ja työelämään    5   2 
Vaikutukset kansalaisten asemaan ja toimintaan yhteiskunnassa    4   2 
Ympäristövaikutukset    3   1 
Vaikutukset rikoksentorjuntaan ja turvallisuuteen    2   1 
Aluekehitysvaikutukset    1   0 
Tietoyhteiskuntavaikutukset    0   0 
Kaikki ministeriöt 265 37 
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Liitetaulukko 22 Kielteisten määrällisten vaikutusarvioiden osuudet vaikutuslajeittain 
Kielteiset määrälliset  

vaikutusarvioinnit 
N % 

Vaikutukset julkiseen talouteen ja kansantalouteen 82 29 
Vaikutukset viranomaisten toimintaan 28 10 
Yritysvaikutukset 15   5 
Vaikutukset kotitalouksien asemaan   5   2 
Vaikutukset työllisyyteen ja työelämään   3   1 
Sosiaaliset ja terveysvaikutukset, sukupuolivaikutukset,  
        vaikutukset yhdenvertaisuuteen ja lapsiin   1   0 
Aluekehitysvaikutukset   0   0 
Tietoyhteiskuntavaikutukset   0   0 
Vaikutukset kansalaisten asemaan ja toimintaan yhteiskunnassa   0   0 
Vaikutukset rikoksentorjuntaan ja turvallisuuteen   0   0 
Vaikutukset yhdenvertaisuuteen   0   0 
Ympäristövaikutukset   0   0 
Kaikki ministeriöt 134 19 
 
 
Liitetaulukko 23 Kansallisen liikkumavaran yhteys vaikutusten arviointiin direktiivien 

täytäntöönpanossa eräiden vaikutuslajien kohdalla 
Direktiivin 

transponointi 
Direktiivi ja kansallisia 

sääntelytarpeita 
N % N % 

Vaikutukset julkiseen talouteen ja  
         kansantalouteen   9   6 23 14 
Yritysvaikutukset 11 10 27 25 
Viranomaisvaikutukset 14   9 31 20 
Vaikutukset kotitalouksiin   3   6 11 21 
Vaikutukset kansalaisten asemaan   5   9   9 17 
Vaikutukset työllisyyteen ja työelämään   2   4   4   8 
Ympäristövaikutukset   4 11 10 27 
Hallituksen esityksiä yhteensä 17  47  
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Liitetaulukko 24 Julkis- ja kansantaloudellisten vaikutusten arviointi ministeriöittäin171 
 Kyllä; on vaikutuksia Kyllä; ei ole vaikutuksia Ei ole arvioitu 
 N % N % N % 

VM 44 73 13   22 3   5 
SM   8 73   0    0 3 27 
OPM 11 65   4   24 2 12 
TEM 16 57   7   25 5 18 
STM 34 60 20   35 3   5 
OM 17 53 10   31 5 16 
YM 6 46   3   23 4 31 
LVM 14 44 11   34 7 22 
MMM 14 34   7   32 1   5 
UM   1 20   4   80 0   0 
PLM   0   0   5 100 0   0 
Yhteensä 165 59 84 30 33 12 
 
 
Liitetaulukko 25 Yritysvaikutusten arviointi ministeriöittäin 

 Kyllä; on vaikutuksia Kyllä; ei ole vaikutuksia Ei ole arvioitu 
 N % N % N % 

TEM 19 68 0 0  9 32 
LVM 20 63 1 3 11 34 
UM   3 60 0 0  2 40 
MMM 11 50 1 5 10 46 
YM   6 46 0 0  7 54 
PLM   2 40 0 0  3 60 
STM 17 30 3 5 37 65 
VM 17 28 2 3 41 68 
OM   9 28 2 6 21 66 
OPM   3 18 0 0 14 82 
SM   2 18 0 0  9 82 
Yhteensä 109 39 9 3 164 58 
 
 

                                                 
171 ”Kyllä; on vaikutuksia” viittaa siihen, että vaikutuksia on arvioitu olevan. ”Kyllä; ei 
ole vaikutuksia” viittaa puolestaan mainintaan, ettei esityksellä hallituksen mukaan ole 
julkis- ja kansantaloudellisia vaikutuksia. 
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Liitetaulukko 26 Yritysvaikutusten arvioinnin kehitys ministeriöittäin 1994–2009172 
 1994 2009 Muutos (%-yksikköä) 
 N % N %  

MMM  5 10 11 50 +45 
LVM  5 23 20 63 +43 
PLM  0  0  2 40 +40 
UM  3 27  3 60 +33 
TEM 13 36 19 68 +32 
OM  5 11  9 28 +23 
VM  3  9 17 28 +22 
STM  7 14 17 30 +21 
YM  3 25  6 46 +21 
OPM  1  3  3 18 +15 
SM  1  6  2 18 +12 
Yhteensä 46 14 109 39 +25 
 
 
Liitetaulukko 27 Viranomaisvaikutusten arviointi ministeriöittäin 

 Kyllä; on vaikutuksia Kyllä; ei ole vaikutuksia Ei ole arvioitu 
 N % N % N % 

SM 11 100 0   0   0 0 
OM 22 69 3   9   7 22 
MMM 15 68 1   5   6 27 
LVM 21 66 3   9   8 25 
STM 33 58 1   2 23 40 
TEM 16 57 4 14   8 29 
OPM   9 53 0   0   8 47 
YM   6 46 2 15   5 39 
VM 22 37 4   7 34 57 
PLM   1 20 2 40   2 40 
UM   0   0 2 40   3 60 
Yhteensä 156 55 22 8 104 37 
 
 
Liitetaulukko 28 Kotitalousvaikutusten arviointi ministeriöittäin 

 Kyllä; on vaikutuksia Kyllä; ei ole vaikutuksia Ei ole arvioitu 
 N % N % N % 

STM 14 25 4 7 39   68 
LVM   8 25 1 3 23   72 
VM 13 22 3 5 44   73 
OM   6 19 2 6 24   75 
TEM   5 18 0 0 23   82 
MMM   4 18 0 0 18   82 
YM   2 15 0 0 11   85 
OPM   1   6 0 0 16   94 
PLM   0   0 0 0   5 100 
SM   0   0 0 0 11 100 
UM   0   0 0 0   5 100 
Yhteensä 53 19 10 4 219 78 
                                                 
172 Tiedot vuoden 1994 osalta Ervasti & Tala (1996), 228. Työ- ja elinkeinoministeriön 
luku vuodelta 1994 on työministeriön sekä kauppa- ja teollisuusministeriön keskiarvo. 
Taulukossa ei ole mukana ”ei yritysvaikutuksia” -tyyppisiä arvioita. 
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Liitetaulukko 29 Kotitalousvaikutusten arvioinnin kehitys ministeriöittäin 1994–2009173 
 1994 2009 Muutos (%-yksikköä) 
 N % N %  

LVM   1   5   8 25 +20 
MMM   0   0   4 18 +18 
VM   4   6 13 22 +16 
OM   4   9   6 19 +10 
YM   1   6   2 15  +9 
STM 10 20 14 25  +5 
OPM   1   3   1   6  +3 
TEM    5 17   5 18  +1 
PLM   0   0   0   0    0 
SM   0   0   0   0    0 
UM   0   0   0   0    0 
Yhteensä 26   7 53 19  +2 
 
 
Liitetaulukko 30 Vaikutukset kansalaisten asemaan ja toimintaan yhteiskunnassa minis-

teriöittäin 
 Kyllä; on vaikutuksia Kyllä; ei ole vaikutuksia Ei ole arvioitu 
 N % N % N % 

OPM   7 41 0 0 10   59 
SM   4 36 0 0  7   64 
OM 10 31 0 0 22   69 
MMM   6 27 2 9 14   64 
TEM   6 21 1 4 21   75 
UM   1 20 0 0  4   80 
LVM   6 19 1 3 25   78 
STM   8 14 0 0 49   86 
YM   1   8 0 0 12   92 
VM   4   7 0 0 56   93 
PLM   0   0 0 0  5 100 
Yhteensä 43 19 4 1 203 80 
 
 

                                                 
173 Tiedot vuoden 1994 osalta Ervasti & Tala (1996), 228. Työ- ja elinkeinoministeriön 
luku vuodelta 1994 on työministeriön sekä kauppa- ja teollisuusministeriön keskiarvo. 
Taulukossa ei ole mukana ”ei ole kotitalousvaikutuksia” -tyyppisiä arvioita. 
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Liitetaulukko 31 Eri ministeriöiden arviot lakiesitysten vaikutuksista työelämään ja 
työllisyyteen 

 Kyllä; on vaikutuksia Kyllä; ei ole vaikutuksia Ei ole arvioitu 
 N % N % N % 

TEM 12 43 2 7 14   50 
LVM 10 31 0 0 22   69 
STM 16 28 0 0 41   72 
YM  3 23 0 0 10   77 
OPM  3 18 1 6 13   77 
SM  2 18 0 0  9   82 
MMM  1  5 1 5 20   91 
VM  1  2 0 0 59   98 
OM  0  0 1 3 31   97 
PLM  0  0 0 0  5 100 
UM  0  0 0 0  5 100 
Yhteensä 20 17 3 2 174 81 
 
 
Liitetaulukko 32 Sosiaalisten ja terveysvaikutusten arviointi ministeriöittäin 

 Kyllä; on vaikutuksia Kyllä; ei ole vaikutuksia Ei ole arvioitu 
 N % N % N % 

STM 12 21 0   0 45   79 
LVM   2   6 2   6 28   88 
MMM   1   5 1   5 20   91 
TEM   1   4 1   4 26   93 
VM   2   3 0   0 58   97 
UM   0   0 1 20   4   80 
OM   0   0 0   0 32 100 
OPM   0   0 0   0 17 100 
PLM   0   0 0   0   5 100 
SM   0   0 0   0 11 100 
YM   0   0 0   0 13 100 
Yhteensä 18   6 5   2 259 92 
 
 
Liitetaulukko 33 Sukupuolivaikutusten arviointi ministeriöittäin 

 Kyllä; on vaikutuksia Kyllä; ei ole vaikutuksia Ei ole arvioitu 
 N % N % N % 

PLM 1 20 0   0   4   80 
STM 7 12 2   4 48   84 
VM 4   7 1   2 55   92 
OPM 1   6 0   0 16   94 
TEM 1   4 3 11 24   86 
LVM 1   3 0   0 31   97 
UM 0   0 1 20   4   80 
MMM 0   0 2   9 20   91 
SM 0   0 1   9 10   91 
YM 0   0 1   8 12   92 
OM 0   0 0   0 32 100 
Yhteensä 15   5 11   4 256 91 
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Liitetaulukko 34 Ympäristövaikutusten arviointi ministeriöittäin 
 Kyllä; on vaikutuksia Kyllä; ei ole vaikutuksia Ei ole arvioitu 
 N % N % N % 

YM 9 69 1   8   3   23 
VM 7 23 1   2 52   87 
LVM 7 22 2   6 23   72 
TEM 6 21 1   4 21   75 
MMM 4 18 3 13 15   68 
STM 3   5 0   0 54   95 
OM 1   3 0   0 31   97 
PLM 0   0 1 20   4   80 
UM 0   0 1 20   4   80 
OPM 0   0 0   0 17 100 
SM 0   0 0   0 11 100 
Yhteensä 4 13 2   4 93 83 
 
 
Liitetaulukko 35 Ympäristövaikutusten arvioinnin kehitys ministeriöittäin174 

 1994 2009 Muutos (%-yksikköä) 
 N % N %  

TEM   4   7 6 21 +14 
VM   0   0 7 12 +12 
YM 10 62 9 69   +7 
MMM   7 14 4 18   +4 
PLM   0   0 0  0     0 
OPM   0   0 0  0     0 
STM   3   6 3  5   –1 
OM   3   6 1  3   –3 
LVM   6 27 7 22   –5 
SM   2 12 0  0 –12 
UM   3 27 0  0 –27 
Yhteensä 38 11 37 13   +2 
 
 

                                                 
174 Vuoden 1994 osalta Ervasti & Tala (1996), 229. TEM:n arvot vuodelta 1994 ovat 
kauppa- ja teollisuusministeriön ja työministeriön keskiarvo. Taulukkoon on laskettu 
ainoastaan todelliset vaikutusarvioinnit, eikä ”ei ole ympäristövaikutuksia” -tyyppisiä 
huomioita. 
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Liitetaulukko 36 Aluekehitysvaikutusten arviointi ministeriöittäin 
 Kyllä; on vaikutuksia Kyllä; ei ole vaikutuksia Ei ole arvioitu 
 N % N % N % 

LVM 4 13 1 3 27   84 
OPM 2 12 0 0 15   88 
TEM 3 11 1 4 24   86 
SM 1   9 0 0 10   91 
STM 3   5 0 0 54   95 
MMM 1   5 1 5 20   91 
VM 2   3 0 0 58   97 
OM 0   0 0 0 32 100 
PLM 0   0 0 0   5 100 
UM 0   0 0 0   5 100 
YM 0   0 0 0 13 100 
Yhteensä 16   6 3 1 263 93 
 
 
Liitetaulukko 37 Tietoyhteiskuntavaikutusten arviointi ministeriöittäin 

Kyllä; on vaikutuksia Ei ole arvioitu 
N % N % 

PLM 1 20    4   80 
LVM 4 13 28   88 
MMM 2   9 20   91 
OM 2   6 30   94 
VM 2   3 58   97 
STM 1   2 56   98 
OPM 0   0 17 100 
SM 0   0 11 100 
TEM 0   0 28 100 
UM 0   0   5 100 
YM 0   0 13 100 
Yhteensä 12   4 270   96 
 
 
Liitetaulukko 38 Rikoksentorjuntaan ja turvallisuuteen liittyvien vaikutusten arviointi 

ministeriöittäin 
Kyllä; on vaikutuksia Ei ole arvioitu 
N % N % 

SM 4 36   7   64 
LVM 4 13 28   88 
OM 4 13 28   88 
TEM 2   7 26   93 
OPM 1   6 16   94 
VM 3   5 57   95 
MMM 0   0 22 100 
PLM 0   0   5 100 
STM 0   0 57 100 
UM 0   0   5 100 
YM 0   0 13 100 
Yhteensä 18   6 264   94 
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REGULATORY IMPACT ASSESSMENT IN THE  
FINNISH GOVERNMENT’S PROPOSALS IN 2009   
The main goal of the study was to describe quantitatively the usage of 
regulatory impact assessment in the Finnish Government’s proposals to the 
Parliament given in 2009. On the more fundamental level the motivation 
for the study was to find out if the promise in the current Government Pro-
gramme to promote assessment of the impacts of legislation has been ac-
complished. Regulatory impact assessment has also been at the heart of the 
OECD’s and EU’s better regulation policy. 

The application of ex ante impact assessment has been usually de-
scribed as insufficient in the Finnish Government’s proposals. However, 
the follow-up studies have shown a clear positive tendency of steadily in-
creasing usage. These studies have been repeated regularly and there is 
already plenty of material for comparisons. In this study the data consisted 
of 282 Government’s proposals given in 2009. These were analyzed by a 
list of 94 variables which were both quantitative and qualitative.  

The results showed that in 2009 the Government assessed most often 
impacts on public finances and the economy (59 percent of all Govern-
ment’s proposals included this kind of evaluation). The second common 
type was impacts on public administration (55 %) and the third common 
was impacts on businesses (39 %). The Government assessed least impacts 
on children (2.5 %), impacts on the Information Society (4 %) and impacts 
on gender equality (5 %).  

The central outcome of the analysis was the lacking assessment of so-
cial impacts; they were introduced in less than half of all the Government’s 
proposals in 2009. Social impacts include here for example impacts on 
households, impacts on employment and the working life, impacts on 
health, impacts on equality and impacts on the functioning of the democ-
ratic society. The result means that the majority of all Government’s pro-
posals totally ignored these kinds of impacts. 

During the years 1994 and 2009 the usage of ex ante impact assessment 
has increased substantially. During the last fifteen years the assessment of 
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the impacts on businesses has increased by 26 percentage units, impacts on 
public administration by 13 percentage units, impacts on households by 12 
percentage units and environmental impacts by 6 percentage units. The 
positive tendency is at least partly caused by several ministerial develop-
ment groups working to accomplish this goal during the last decades. 
These committees have monitored the frequency of impact assessment, 
promoted networking of impact assessment experts, raised the theme into 
public debate and launched new guidelines. Especially impacts on busi-
nesses have attained lots of attention in the Ministry of Employment and 
the Economy as well as in the business organisations. 

The amount of quantitative assessments has increased. In 2009 ap-
proximately every third impact assessment included at least one numerical 
value. However, quantitative impact assessments were strongly concen-
trated in the category of impacts on public finances and the economy. The 
analysis showed also that negative impacts are mentioned far more often 
than what has been assumed before; they were included in nearly forty per-
cent of the Government’s proposals. Instead the assessment of alternative 
regulatory instruments turned out to be still uncommon. Soft alternatives 
for command and control regulation, like self-regulation and codes of con-
duct, were pondered in only five percent of the Government’s proposals.  

In addition to the state of impact assessment this study reviewed the 
quantitative development of the new legislation and its preparation prac-
tices. During the last thirty years the number of Government’s proposals 
has stayed on the same level but they have expanded notably what comes 
to the number of bills, paragraphs and pages per proposal. Table 1 demon-
strates the accelerating expansion of Government’s proposals. The devel-
opment is alarming in the sense that it might make the proposals more dif-
ficult to understand for citizens and the Members of Parliament. The regu-
latory explosion might also advance the juridification of the society. De-
regulation was rare in 2009 Government’s proposals.  
 
Table 1  The Expansion of Finnish Government’s Proposals in 1980–2009 

 1980 1994 1998 2009 
Government’s Proposals 214 350 269 282 
Bills per Government’s Proposal (on average) 1,4 2,1 2,9 4,6 
Paragraphs per Government’s Proposal (on average) 6 17 16 28 
Pages per Government’s Proposal (on average) 4 13 14 22 
 
 
Almost half (49 %) of the Government’s proposals were prepared solely by 
ministerial officials. Broad-based preparatory organs including stake-
holders like other agencies or NGOs were employed in 43 percent of the 
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cases. Independent committees prepared 2 percent of proposals and the last 
5 percent of proposals said nothing about the type of preparation. The pro-
portion of Government’s proposals prepared without stakeholders can be 
considered high in the light of the many past promises to increase stake-
holder participation in law drafting. 

The study gives clear evidence that the better regulation policy has 
caused the Government’s proposals to turn more and more consistent with 
its criteria. However, it remains unclear whether the quality of regulation 
has improved as a consequence. The theory of regulatory impact assess-
ment is based on the principle of rational law drafters utilizing scientific 
knowledge, though in reality the process is influenced by political ideolo-
gies and culture. When the same research outcome of increasing ex ante 
impact assessment in Government’s proposals has been acquired now in 
several studies, there is a demand for a more critical discussion on the defi-
nition of good regulation in the future. 
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