
 OIKEUSPOLIITTISEN TUTKIMUSLAITOKSEN 
 TUTKIMUSTIEDONANTOJA 84   
 National Research Institute of Legal Policy. Research Communications. 
 Rättspolitiska forskningsinstitutet. Forskningsmeddelanden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalle Määttä 
 

TALOUSTIEDE KOTIMAISESSA LAINVALMISTELUSSA 
 
 

 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helsinki 2008 
 



ESIPUHE 

Kesällä 2006 valmistui laajan asiantuntijaryhmän laatima Paremman sään-
telyn toimintaohjelma, jonka nykyinen hallitus on ohjelmassaan sitoutunut 
toteuttamaan. Paremman sääntelyn ohjelman laadinnassa kartoitettiin muun 
muassa kysymyksiä ja aihealueita, joita ei ole tähän mennessä tutkittu riit-
tävästi hyvälaatuisen lainsäädännön tarpeita ajatellen. Toimintaohjelman 
mukaan ”Suomessa ei esimerkiksi ole juurikaan harjoitettu lainsäädäntö-
tutkimusta, jossa eräänä painopistealueena olisi selvittää taloustieteellisen 
argumentaation roolia ja merkitystä lainsäädäntötoiminnan taustatekijänä ja 
kehittäjänä” (Paremman sääntelyn toimintaohjelma. Valtioneuvoston kans-
lian julkaisusarja 8/2006, 157–158). 

Tämä taloustieteellistä argumentaatiota koskeva kysymyksenasettelu si-
sältyy yhtenä osana tutkimushankkeeseen, joka Oikeuspoliittisen tutkimus-
laitoksen yhteyteen organisoituna kartoittaa lainsäädäntötutkimuksen mah-
dollisuuksia tukea käytännön lainvalmistelutoimintaa. Tutkimushankkeen 
muut pääosat koskevat suomalaisten valtioelinten vaikutusmahdollisuuk-
sien parantamista Euroopan unionin lainvalmisteluun sekä ns. sääntelyn 
uusien muotojen hyödyntämistä perinteisen lainsäädännön tukena tai vaih-
toehtona. 

Käsillä oleva professori Kalle Määtän tutkimus perustuu laajahkon em-
piirisen lainsääntöaineiston analysointiin. Tarkoituksena on, että aihepiiris-
tä valmistuu vuoden 2008 kuluessa tätä tutkimusta laaja-alaisempi, pi-
demmälle kehitelty tutkimusjulkaisu. 

 
Helsingissä 30. päivänä tammikuuta 2008 

 
Jyrki Tala 



 

SISÄLLYS 

1  JOHDANTO............................................................................................1 
 1.1 Tutkimuksen kysymyksenasettelusta ja rajauksesta ........................1 
 1.2 Taloustieteellisen argumentoinnin hyödynnettävyys erityyppisen  
  lainsäädännön analysoinnissa...........................................................3 
 1.3 Oikeudellisen sääntelyn ala sääntelyteoriassa .................................5 
 1.4 Lainsäädännön kannustinfunktio oikeustaloustieteellisen  
  tarkastelun kulmakivenä...................................................................8 
 
2  OIKEUDELLISEN SÄÄNTELYN PERUSTELUITA........................11 
 2.1 Tavoitteita ei pidä ottaa annettuna .................................................11 
 2.2 Ulkoisvaikutusten hallinta .............................................................12 
 2.3 Julkishyödykkeet ja eräät muut hyödykkeet oikeudellisen  
  sääntelyn legitimoijana...................................................................18 
 2.4 Informaatio-ongelman hallinta ......................................................20 
 2.5 Epävarmuuden minimointi markkinoilla .......................................26 
 2.6 Epätäydellinen kilpailu lainsäätäjän haasteena..............................29 
  2.6.1 Lähtökohtia............................................................................29 
  2.6.2 Kilpailun edistäminen ei ole  
      kilpailunrajoituslainsäädännön yksinoikeus .........................31 
 2.7 Transaktiokustannusten minimointi sääntelyn taustalla ................33 
 2.8 Psykologisen oikeustaloustieteen tuomia lisävivahteita ................39 
  2.8.1 Rationaalinen päätöksenteko lähtökohtana ...........................39 

 2.8.2 Eräitä psykologisen oikeustaloustieteen tarjoamia  
     vivahteita oikeudellisen sääntelyn perusteluiksi...................41 

 2.9 Erityislaatuisia ongelmakohtia lainsäädännön tarpeessa  
  ja perusteluissa ...............................................................................44 
 
3  SÄÄNTELYSTANDARDIT ................................................................47 
 3.1 Tehokkuus lähtökohdaksi? ............................................................47 
  3.1.1 Käsitteellistä täsmennystä .....................................................47 
  3.1.2 Kustannus–hyöty-analyysi ....................................................49 
 3.2 Vaikuttavuus ..................................................................................52 
 3.3 Joustavuus ......................................................................................54 
  3.3.1 Ulkoinen joustavuus..............................................................54 
  3.3.2 Normatiivinen joustavuus .....................................................57 
  3.3.3 Operationaalinen joustavuus .................................................60 
 3.4 Kustannustehokkuus ......................................................................61 
 3.5 Dynaaminen tehokkuus..................................................................63 



 

 3.6 Hallinnollinen tehokkuus...............................................................65 
 3.7 Neutraliteettiperiaate......................................................................70 
 3.8 Lain kiertämisen ehkäiseminen .....................................................74 
 3.9 Lainvalmistelu iteratiivisena prosessina ........................................76 
 
4  SÄÄNTELYVAIHTOEHTOJEN VERTAILUA .................................79 
 4.1 Alustavia näkökohtia .....................................................................79 
 4.2 Tarvitaanko lakia?..........................................................................80 
  4.2.1 Alustavia näkökohtia.............................................................80 
  4.2.2 Itsesääntely vai oikeudellinen sääntely? ...............................83 
 4.3 Yksityiskohtainen vai joustava normi?..........................................86 
  4.3.1 Lakien epätäydellisyys lähtökohtana ....................................86 
  4.3.2 Esimerkkejä puntaroinnista yksityiskohtaisen ja  
      joustavan sääntelyn välillä ....................................................88 
  4.3.3 Päätelmiä ...............................................................................93 
 4.4 Ennakkovalvonta vai jälkivalvonta?..............................................94 
 4.5 Kannustin- vai velvoitesääntely? .................................................100 
 4.6 Kiellot ja muut rajoitukset vai informaatio-ohjaus? ....................103 
 4.7 Sekajärjestelmät eli sääntely-yhdistelmät....................................105 
 4.8 Mikrotason vertailua sääntelyvaihtoehdoista...............................107 
  4.8.1 Lain soveltamisala sääntelyongelmana ...............................107 
  4.8.2 Luovuttamattomuussääntö ..................................................108 
  4.8.3 Epäselvyyssääntö.................................................................110 
  4.8.4 Vanhentumisajan mitoitus...................................................111 
  4.8.5 Päiväsakko vai uhkasakko?.................................................113 
  4.8.6 Hallinnollinen maksuseuraamus vai rangaistus? ................114 
  4.8.7 Kiinteä viivästyskorvaus vai viivästyskorko?.....................115 
  4.8.8 Korvaustason määräytyminen .............................................115 
  4.8.9 Arvottaminen ja vastaavat seikat sääntelyongelmana.........117 
  4.8.10 Ryhmäkannelaki: irrottautumis- vai ilmoittautumis- 
         menettely? ........................................................................118 
  4.8.11 Vapautus- vai palautusmalli? ............................................120 
  4.8.12 Erityislainsäädäntö yleislain täydentäjänä?.......................121 
 
5  PÄÄTELMIÄ......................................................................................123 
 
LÄHDELUETTELO:  Kirjallisuuslähteet .............................................127 
    Virallislähteet....................................................131 
    Lyhenteet ..........................................................136 
 



1 JOHDANTO 

1.1 Tutkimuksen kysymyksenasettelusta ja  
 rajauksesta 

Tutkimuksessa analysoidaan sitä, miten talousteoria ja taloustieteen tutki-
mustulokset ilmenevät kotimaisissa lainvalmistelutöissä. Problematisointia 
laajennetaan koskemaan sitä, miten tätä argumentointia olisi mahdollista 
hyödyntää enemmänkin, ja toisaalta vastaavatko kotimaisissa lakien esi-
töissä otetut kannanotot taloustieteen suosittelemia näkökantoja, vaikkei 
esitöistä näitä argumentteja eksplisiittisesti kävisikään ilmi.  

Koska teema muodostaa sellaisenaan erittäin laajan kokonaisuuden, on 
tutkimusekonomisista syistä jouduttu tekemään monia valintoja kysymyk-
senasettelun painopisteessä. Tämän vuoksi ei esimerkiksi perehdytä syste-
maattisesti lain esitöistä ilmeneviin lakiesitysten vaikutusten erittelyihin. 
Sen sijaan huomion kohteena ovat erityisesti seuraavat kolme kysymystä. 

Ensinnäkin, minkälaisilla näkökohdilla lakiehdotuksia on perusteltu, ja 
kuinka hyvin perustelut vastaavat taloustieteessä esitettyjä perusteluja lain-
säädännölle? Taloustieteellisessä katsannossa oikeudellisen sääntelyn perus-
telujen kannalta keskeisessä asemassa ovat markkinahäiriöt (market failu-
res), jotka estävät voimavarojen tehokkaan allokaation. Toisaalta jo nyt on 
todettavissa, että lain esitöissä ei puhuta eksplisiittisesti esimerkiksi ulkois-
vaikutuksista, joten tutkimuksen tehtävänä on tulkita, missä määrin juuri 
ulkoisvaikutuksilla tietynlainen lakiehdotus on perusteltavissa1. Tämä kysy-
myskokonaisuus on tarkastelun kohteena tutkimuksen toisessa luvussa. 

Toiseksi, minkälaisten sääntelystandardien varaan lakiehdotusten tar-
koituksenmukaisuuden arviointi on lain esitöissä rakennettu, jos tällaisia 
mittatikkuja ylipäänsä käytetään? Taloustieteessä on yksinkertaisimmillaan 
kysymys pyrkimyksestä tehokkaaseen voimavarojen allokaatioon. Käytän-
nössä asia on kuitenkin paljon monivivahteisempi. Esimerkiksi kustannus-
tehokkuudella on monilla oikeudenaloilla tärkeä asema lakiehdotusten tar-
koituksenmukaisuutta arvioitaessa. Kaiken lisäksi esimerkiksi OECD:n 
piirissä työstetyt sääntelystandardit muodostavat huomattavasti laajemman 
kokonaisuuden kuin pelkästään tehokkuuteen ankkuroituvan lähestymista-

                                                           
1 Ulkoisvaikutuksilla tarkoitetaan – sananmukaisesti – ulkopuolisille tahoille lankeavia 
hyötyjä, joita nämä eivät joudu maksamaan (ulkoishyöty) tai ulkopuolisille lankeavia 
haittoja, joista nämä eivät saa kompensaatiota (ulkoishaitta). Ks. ulkoisvaikutuksista 
laajemmin esimerkiksi Meade (1973). 
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van2. Asiaa valotetaan lain esitöistä esille nostetuilla esimerkeillä. Toisaalta 
tällöin pitäydytään kussakin esimerkkitapauksessa yhden, kulloinkin tar-
kastelun kohteena olevan sääntelystandardin erittelyssä. Tätä kysymysko-
konaisuutta valotetaan tutkimuksen kolmannessa luvussa.  

Kolmanneksi, missä määrin lakien esitöissä kartoitetaan kulloisenkin oi-
keuspoliittisen ongelman ratkaisemiseksi käytettävissä olevat sääntelyvaih-
toehdot, ja kuinka hyvin näiden vaihtoehtojen paremmuutta on pystytty ver-
taamaan? Sääntelyvaihtoehtojen vertailu voidaan yksinkertaisuuden vuoksi 
nähdä kaksitasoisena prosessina3. Yhtäältä voidaan tarkastella perustavaa 
laatua olevia, yleisluonteisia sääntelyvaihtoehtoja, kuten sitä, onko tarkoituk-
senmukaisempaa säädellä asiasta joustavin vai yksityiskohtaisin normein; 
toisaalta voidaan analysoida yksittäisiä sääntelyongelmia, jotka lakiehdotuk-
sien yhteydessä tulevat vastaan, kuten saamisen vanhentumisajan mitoitusta. 
Tässä yhteydessä sääntelyvaihtoehtoja tarkastellaan kokonaisvaltaisemmin, 
ei siis pelkästään yhden sääntelystandardin valossa4. Tätä kysymyskokonai-
suutta analysoidaan tutkimuksen neljännessä luvussa.5   

Tutkimus on rajattu koskemaan lainvalmisteluaineistoa ensisijaisesti 
vuodesta 2000 vuoteen 2007. Tähän rajaukseen on tosin syytä tehdä reuna-
huomautuksia. Ensinnäkin huomion kohteena ovat olleet ainoastaan hallituk-
sen esitykset. Tässä vaiheessa ei ole katsottu mahdolliseksi syventyä erilai-
siin komitean ja työryhmän mietintöihin, joilla on tehty pohjatyötä hallituk-
sen esityksiä varten. Toisaalta tarkastelun ulkopuolelle on jätetty myös edus-
kunnassa syntyneet lainvalmisteluasiakirjat. Samalla on syytä muistuttaa, 
että suuri osa hallituksen esityksistäkin on sellaisia, ettei niillä ole relevanssia 
tutkimusteeman kannalta, joten ne on luonnollisesti sivuutettu. 

 
Loppuraporttiin on tarkoitus koostaa tarkasteluajanjaksolta mahdolli-
simman kattavasti lakien esityöt, jotka tutkimusteeman kannalta ovat 
relevantteja. Tässä väliraportissa ei ole pyritty esimerkiksi siihen, että 

                                                           
2 Ks. esimerkiksi OECD (1991), jossa käsitellään sitä, millä tavalla ympäristönsuojelun 
taloudellisia ohjauskeinoja olisi sovellettava. Toisaalta on aiheellista huomauttaa, etteivät 
sääntelystandardit muodosta mitenkään vakiintuneita kriteereitä hyvälle oikeudelliselle 
sääntelylle. Näin ollen pelkästään sääntelystandardien yksilöintiin ja analysointiin koh-
distuu edelleen haastavia tutkimusongelmia. 
3 Ks. myös Määttä (1997), 13–14, jossa on tehty jaottelu makro- ja mikropoliittisiin ta-
soihin sen perusteella, millä yleisyystasolla sääntelyvaihtoehtoja tarkastellaan. Täsmen-
nyksen vuoksi todettakoon, ettei näitä tasoja pidä sekoittaa makro- ja mikro-
talousteoriaan.  
4 Toisaalta joissakin yksittäistapauksissa ratkaisu sääntelyvaihtoehdon valinnasta voi 
tapahtua yhden standardin, kuten hallinnollisen tehokkuuden perusteella. 
5 Tutkimuksen viidennessä luvussa vedetään yhteen tutkimuksen päätelmät ja analysoi-
daan lyhyesti myös sitä, mitä hyötyä taloustieteen ja lainvalmistelun tiivistyvästä vuoro-
vaikutussuhteesta käytännössä voisi olla.  
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tietyn oikeudenalan tai tietyn ministeriön antamat esitykset olisivat 
olleet erityisasemassa. Pikemminkin hallituksen esitysten joukosta on 
pyritty valikoimaan sellaisia esityksiä, jotka avaavat luontevasti kes-
kustelua taloustieteen hyödyntämismahdollisuuksista lainvalmistelus-
sa. 

 
Tarkasteluajanjaksoa silmällä pitäen on jossain määrin kurkistettu myös 
ennen vuotta 2000 julkaistuihin hallituksen esityksiin. Tämä on perustelta-
vissa sillä, että mainitut hallituksen esitykset tarjoavat lisävalaistusta käsi-
teltävänä oleviin tutkimusongelmiin.  
 
 
1.2 Taloustieteellisen argumentoinnin  
 hyödynnettävyys erityyppisen lainsäädännön  
 analysoinnissa 

Yksi tutkimuksen kannalta olennainen kysymys voidaan typistää seuraa-
vasti: Mikä merkitys taloustieteellä voi olla, jos kysymys on yhtäältä eks-
plisiittisten markkinoiden sääntelystä, kuten kilpailulainsäädännöstä,6 ja 
toisaalta muiden kuin markkinoiden (eli implisiittisten markkinoiden) toi-
minnan, kuten rikollisuuden, sääntelystä?7 Mielipiteet voidaan periaattees-
sa jakaa kolmeen näkökantaan.  

Beckeriläisen näkökannan mukaan taloustieteellinen tutkimus on ulo-
tettavissa paitsi eksplisiittisiin markkinoihin myös implisiittisiin markki-
noihin, kuten rikollisuuteen ja avioliittoihin. Periaatteessa siis taloustieteel-
lisen työkalupakin hyväksikäytön suhteen ei olisi asetettavissa rajoja sen 
mukaan, mistä oikeudenalasta tarkastelussa on kysymys.8 

Sen sijaan coaselaisessa lähestymistavassa painotetaan sitä, että talous-
tiede soveltuu parhaiten eksplisiittisiä markkinoita koskevan oikeudellisen 
sääntelyn analysoimiseen. Toisaalta mitä etäämmälle tällaisista markkina-

                                                           
6 Eksplisiittiset markkinat kattavat erityisesti hyödykemarkkinat, joilla hyödykkeitä kysy-
tään ja tarjotaan, sekä tuotannontekijämarkkinat, joilla esimerkiksi työvoimaa kysytään ja 
tarjotaan. 
7 Yllä mainittu voidaan suhteuttaa myös vanhaa ja uutta oikeustaloustiedettä koskevaan 
jaotteluun. Vanhassa oikeustaloustieteessä painottuvat eksplisiittisiä markkinoita koske-
vat oikeusongelmat, kun taas uudessa oikeustaloustieteessä tarkastelu on laajennettu kos-
kemaan myös implisiittisiä markkinoita. Ks. vaihtoehtoisesta tavasta jaotella oikeustalo-
ustieteen kehitystä Määttä (2006c), 11–14.  
8 Ks. erityisesti Becker (1976). Myös Posner (1998) on vienyt oikeustaloustieteellisen 
tarkastelun kattavasti eri oikeudenaloille. Näin ollen beckeriläistä lähestymistapaa voisi 
kutsua myös posnerilaiseksi lähestymistavaksi.  
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toiminnoista siirrytään, sitä epävarmemmalla pohjalla taloustieteen hyö-
dynnettävyys on.9  

Edellä mainittujen näkökantojen välimaastoon sijoittuu näkemys, jonka 
mukaan taloustiede voi olla käyttökelpoinen työkalu myös eksplisiittisten 
markkinoiden ulkopuolisia ilmiöitä analysoitaessa. Tältä osin hyödyllisyys 
riippuu siitä, kuinka hyvin taloustieteen avulla pystytään ennustamaan ja 
selittämään muiden kuin eksplisiittisten markkinoiden toimintoja. Esimer-
kiksi Mark Blaug onkin tuonut esille, että taloustieteellinen analyysi näyt-
täisi soveltuvan kohtuullisen hyvin rikollisuuden ja rikosten tutkimiseen, 
mutta heikommin avioliittopäätösten tutkimiseen10. Tätä lähestymistapaa 
voidaan kutsua välittäväksi näkökannaksi. 

Esitetyt beckeriläinen, coaselainen ja välittävä näkemys osoittavat jo 
sellaisenaan, ettei taloustieteen hyödynnettävyys oikeusjärjestelmää ja oi-
keusinstituutioita analysoitaessa ole edes ekonomistien keskuudessa yksi-
selitteisesti hyväksytty. Muutoinkin asiasta on syytä esittää eräitä reuna-
huomautuksia11. 

Ensinnäkin taloustieteen hyödynnettävyys riippuu siitä, minkälaisia tie-
donintressejä oikeustutkimus palvelee12. Esimerkiksi lainopillisessa lähes-
tymistavassa oikeuslähdepilliset sitoumukset rajoittavat mahdollisuuksia 
taloustieteellisten argumenttien käyttöön olennaisesti. Lainvalmistelussa ei 
tällaisia rajoituksia tule yhtä lailla vastaan, vaikka tällöinkin on toki otetta-
va huomioon tarve analysoida erityisesti lakiesityksen perustuslainmukai-
suus ja se, että esitys on sopusoinnussa EY-oikeuden kanssa.  

Toisena ongelmana on se, minkälaisen koulukunnan kannalle kukin tut-
kija näkökantansa rakentaa. Asiaa mutkistaa se, että oikeustaloustieteessä 
näitä koulukuntia on varsin paljon, kuten Chicagon ja New Havenin kou-
lukunnat sekä uusinstitutionalistit. Viime aikoina yhä vahvempaan ase-
maan on noussut psykologinen oikeustaloustiede (behavioral law and 
economics). Lisäksi on mahdollista, että tutkija omaksuu eklektisen lähes-
tymistavan hyödyntäen parhaiksi katsomiaan argumentteja ja menetelmiä 
eri suuntauksista13.  

Tämän ohella on otettava huomioon seuraavanlaisia oikeustaloustieteen 
hyödyntämiselle tyypillisiä koetinkiviä oikeustutkimuksessa ja samalla 
                                                           
9 Coasen näkökantaa voidaan pitää siinä mielessä paradoksaalisena, että häntä pidetään 
yleensä oikeustaloustieteen pioneerina. Tällöin oikeustaloustieteellistä lähestymistapaa 
katsotaan voitavan yleensä käyttää hyväksi siitä riippumatta, mistä oikeudenalasta on 
kysymys.  
10 Ks. tarkemmin Blaug (1992), 220–228. 
11 Ks. osin tähän liittyen erityisesti kilpailuoikeutta koskien Määttä (2001b), 80–97. 
12 Ks. tiedonintresseistä oikeustaloustieteessä Mähönen & Määttä (2002). 



 5

lainvalmistelunkin yhteydessä. Tehokkuuskäsite ei ole kovinkaan yksiselit-
teinen. Esimerkiksi tietyissä yhteyksissä voidaan puhua paretotehokkuu-
desta ja toisissa Kaldor-Hicks -kriteeristä; joskus painotetaan staattista te-
hokkuutta, toisinaan taas dynaamista tehokkuutta; sekä joskus allokatiivista 
ja toisinaan kustannustehokkuutta. Taloustiede ei ole myöskään saavutta-
nut kehityksensä päätepistettä vaan on jatkuvassa muutostilassa. Näin ollen 
– kärjistetysti ilmaisten – tämän päivän totuus voi olla huomispäivän ”har-
haoppia”. Tässä voidaan viitata edellä mainittuun psykologisen oikeustalo-
ustieteen invaasioon. Lisäksi, vaikka muut koetinkivet pystyttäisiinkin vält-
tämään, arvottamisongelmat voivat muodostua erittäin hankaliksi. Esimer-
kiksi miten onnistutaan kulloinkin määrittämään rajakustannusten tai raja-
tuottojen suuruus? Erityisesti informaation saatavuus voi olla tällöin estee-
nä sille, että taloustieteen tutkimustulokset pystyttäisiin saattamaan konk-
reettiseen muotoon. Toisaalta tämä voi luoda paineita siihen, että taloustie-
teen teoreettisista päätössäännöistä on muokattava käytännöllisiä päätös-
sääntöjä yksinkertaisesti, koska teoriatason tutkimuksista ei käytännön 
lainsäädäntötyössä olisi paljoakaan apua14.   

Tässä tutkimuksessa ei oteta suoranaisesti kantaa minkään edellä mai-
nitun lähestymistavan puolesta ja muita vastaan. Joka tapauksessa huo-
mattava osa läpikäydystä lainvalmisteluaineistosta koskee markkinoiden 
sääntelyä muodossa tai toisessa, ja siinä mielessä ainakin oikeus-
taloustieteellisestä näkökulmasta taloustieteen hyödyntäminen pitäisi olla 
kaikkien edellä mainittujen lähestymistapojen valossa perusteltua.  

 
 
1.3 Oikeudellisen sääntelyn ala  
 sääntelyteoriassa 

Sääntelyteoriassa oikeudellista sääntelyä ei ole useinkaan tarkasteltu koko-
naisvaltaisesti, vaan ainoastaan osa oikeusjärjestelmästä on alistettu säänte-
lyteoreettisen analyysin kohteeksi. Esimerkiksi Anthony Ogus (1994a) on 
korostanut tässä yhteydessä kahta elementtiä. Ensinnäkin kysymyksessä 
olisi oltava julkisoikeudellinen sääntely, kuten vero- ja hallinto-oikeus, 
joten yksityisoikeus, kuten sopimus- ja vahingonkorvausoikeus, jäisi sään-
telyteorian ulkopuolelle. Toiseksi hän on tähdentänyt tutkittavan lainsää-

                                                                                                                                                              
13 Ks. myös Kerkmeester (2000), 383, jonka mukaan useimmat oikeustaloustieteilijät 
soveltavat pragmaattista ja eklektistä lähestymistapaa. 
14 Yllä mainittu on ilmaistavissa myös siten, että käytännölliset päätössäännöt muodosta-
vat sillan taloustieteen ja käytännön lainsäädäntötoiminnan välille. Toisaalta nämä sään-
nöt voivat yhtä lailla olla silta taloustieteen ja lain tulkinnankin välillä. 
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dännön ohjaavaa luonnetta. Toisin sanoen, jos kysymys on puhtaasti ke-
hyslainsäädännöstä, jolla ei välittömästi pyritä käyttäytymisen ohjaami-
seen, se ei kuuluisi sääntelyteorian tutkimuskohteisiin.  
 

Etenkin anglo-amerikkalaisessa sääntelyteoriassa oikeudellinen sään-
tely on usein jaettu kahteen ryhmään: taloudelliseen sääntelyyn ja so-
siaaliseen sääntelyyn. Taloudellinen sääntely kattaa yhtäältä raken-
teellisen sääntelyn, jolla säännellään markkinoiden rakennetta, kuten 
markkinoille tulon ja markkinoilta poistumisen rajoituksia; ja toisaal-
ta käyttäytymissääntelyn, joka sääntelee käyttäytymistä markkinoilla, 
kuten markkinointia. Sosiaalinen sääntely on yleisellä tasolla määri-
telty oikeudelliseksi sääntelyksi, joka kohdistuu esimerkiksi työsuh-
teisiin, kuluttajansuojaan ja ympäristönsuojeluun.15 Koska nähdäkse-
ni tällä erittelyllä ei ole tutkimuksen kannalta merkitystä, se sivuute-
taan myöhemmässä esityksessä.  
 

Tässä yhteydessä sääntelyteoriaan otetaan edellä mainitusta poikkeava lä-
hestymistapa. Ensinnäkään sääntelyteoriassa oikeudellisen sääntelyn ana-
lyysin ei pidä typistyä julkisoikeudellisiin säännöksiin16. Muutoinhan jätet-
täisiin huomattava osa oikeudellisesta sääntelystä analyysin ulkopuolelle, 
vaikka se olisi julkisoikeudellista sääntelyä täydentävää tai sille vaihtoeh-
toista. Esimerkiksi tuotteiden turvallisuudesta säänneltäessä vahingonkor-
vausoikeus ja hallinnolliset määräykset toimivat toisilleen vaihtoehtoisina 
keinoina17. Käytännössä on myös syytä panna merkille, että oikeudellisessa 
sääntelyssä törmätään erittäin usein sekajärjestelmiin, joissa useammanlai-
sia ohjauskeinoja tai oikeusinstituutioita sovelletaan täydentämässä toisiaan 
tavalla tai toisella. 

Sääntelyteoreettista analyysiä ei tule rajoittaa myöskään lainsäädän-
töön, joka on nimenomaan käyttäytymistä ohjaavaa18. Aluksi on todettavis-
sa, että käyttäytymistä suoranaisesti ohjaava lainsäädäntö ja käyttäytymi-
selle ainoastaan puitteita luova säädäntö voivat hyvinkin olla toinen tois-
tensa vaihtoehtoja. Tässä voidaan viitata keskusteluun coaselaisesta ja pi-
goulaisesta lähestymistavasta. Coaselaisen lähestymistavan mukaan ”ke-
hyslainsäädäntö” olisi riittävä, toisin sanoen varallisuusoikeudet määritel-
täisiin selkeästi ja samalla huolehdittaisiin transaktiokustannusten mini-
moinnista, minkä jälkeen osapuolet voisivat keskinäisin neuvotteluin sopia 
optimaalisesta voimavarojen kohdentamisesta. Pigoulaisessa lähestymista-
vassa taas korostetaan julkisvallan intervention tarvetta erityisesti ulkois-

                                                           
15 Ks. esimerkiksi den Hertog (2000), 224. 
16 Määttä (2001a), 20–21. 
17 Ks. esimerkiksi Shavell (1984), 357–374. 
18 Määttä (2002), 136. 
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kustannusten sisäistämiseksi talousyksiköiden päätöksenteossa. Coaselai-
nen lähestymistapa onkin nähty kritiikkinä Pigoun suosittelemaa interven-
tionistista ajattelua kohtaan. Käytännössä kuitenkin molempia ajatuksia 
kohtaan voidaan suunnata kritiikkiä. Tilanne on näet se, että pigoulainen ja 
coaselainen lähestymistapa täydentävät toisiaan miltei samalla tavalla kuin 
yksityis- ja julkisoikeudelliset normit täydentävät toisiaan. Näin ollen pi-
täytymällä ainoastaan ohjaavassa lainsäädännössä ajaudutaan taas vaillinai-
siin ja jopa harhaanjohtaviin päätelmiin. Samalla tärkeimmät kysymykset 
saattavat jäädä tykkänään vastausta vaille.  

Edellä mainittu edellyttää vielä täsmentämistä. Sääntelyteoriassa ei pidä 
tyytyä yksinomaan oikeudellisen sääntelyn analyysiin, onpa sitten kysymys 
laista tai sitä alemmista säädöksistä, vaan tarkastelu on ulotettava myös 
itsesääntelyyn. Itsesääntelyllä tarkoitetaan ei-oikeudellisesti velvoittavaa 
sääntelyä, jonka perustana ovat esimerkiksi elinkeinonharjoittajien yhdis-
tysten suositukset eettisistä menettelytavoista hyödykkeiden markkinoin-
nissa.  

Täydennetään edellä mainittua edelleen: oikeudellisen sääntelyn ja 
myös itsesääntelyn ohella on otettava huomioon yleisemminkin sosiaaliset 
normit, tai ei-oikeudelliset normit, sekä niiden välinen suhde19. Psykologi-
sessa taloustieteessä on tehty tältä osin mielenkiintoinen havainto, joka 
osoittaa, ettei sosiaalisia normeja ja oikeudellisia normeja voi yksinker-
taisesti summata, vaan että oikeudelliset normit ovat jossain määrin omiaan 
heikentämään sosiaalisten normien vaikuttavuutta.20 Näin ollen esimerkiksi 
kuluttajansuojalainsäädännön voidaan olettaa edistäneen kuluttajan etuja 
tietyssä määrin, mutta samanaikaisesti on otettava huomioon, että lainsää-
däntö on saattanut heikentää sosiaalisten normien vaikutusta. 

Edellä mainittu erittely sääntelyn alasta heijastuu tässä tutkimuksessa 
siten, että lainvalmistelutöitä käydään läpi siitä riippumatta, onko kysymys 
yksityis- vai julkisoikeudellisesta lainsäädännöstä, tai ohjaavasta tai 
muunlaisesta lainsäädännöstä. Lisäksi halutaan korostaa sitä, että esimer-
kiksi itsesääntely tai ylipäänsä ei-oikeudelliset normit voivat olla varteen-
otettava vaihtoehto varsinaisille oikeudellisille instrumenteille tai ainakin 
täydentää olennaisessa määrin viimeksi mainittuja.  
 

                                                           
19 Esimerkiksi Milgrom & Roberts (1992) ovat korostaneet sitä, että elinkeinoelämässä 
nimenomaan sosiaalisilla normeilla on merkittävä ohjaava funktio, ei niinkään oikeudelli-
silla normeilla.  
20 Ks. tarkemmin Frey (1993). Ks. myös Panther (2000), 1018–1019 ja siinä viitatut läh-
teet. 



 8 

1.4 Lainsäädännön kannustinfunktio oikeus- 
 taloustieteellisen tarkastelun kulmakivenä 

Oikeustaloustieteellisestä näkökulmasta korostetaan sitä, että lainsäädän-
nöllä luodaan kannustimia, jotta kuluttajat, yritykset ja muut toiminnanhar-
joittajat käyttäytyisivät toivotulla tavalla.21. Tässä mielessä lainsäädäntö 
nähdään hyvin instrumentaalisesta näkökulmasta. Kaiken lisäksi oikeusta-
loustieteellisessä kirjallisuudessa korostetaan sitä, että näin kannustetaan 
hyvinvoinnin maksimointiin yhteiskunnassa eli tehokkuuteen.22 

Lain esitöissä kannustinfunktio on ilmennyt hyvin monin tavoin. Tässä 
on tarkoitus muutamin esimerkein eritellä lainsäädäntökannustinten ilme-
nemismuotoja. Esimerkiksi tekijänoikeuslainsäädännön osalta on todettu, 
että näin tuetaan henkistä luomistyötä sen kaikissa eri muodoissa, ja tun-
nustamalla tekijöille oikeus määrätä teostensa hyväksikäytöstä kannuste-
taan luovaan toimintaan23. Tuloverotuksessa tehtävän kotitalousvähennyk-
sen on todettu toimivan huomattavana kannustimena kodissa tehtävien töi-
den teettämisessä.24 Kiinteistöveron osalta on puolestaan todettu seuraavaa: 
”Kiinteistöihin kohdistuvan vuosittaisen verotuksen etuna kansantalouden 
näkökulmasta on pidetty sitä, että se kannustaa maa-alueiden saattamiseen 
tuottavaan käyttöön.”25 Patentin tarjoaman yksinoikeuden on todettu ole-
van kannustin uusien innovaatioiden tekemiseen. Tämän takeena on se, että 
patentinhaltija voi kieltää muun muassa keksinnön valmistuksen, myymi-
sen ja käytön. Vastike yksinoikeudesta on patenttihakemuksen julkaisemi-
nen, jolloin yleisö saa tiedon uudesta keksinnöstä.26  

Vaikka esimerkiksi patenttiin liittyvän kannustinfunktion merkitystä on 
korostettu oikeustaloustieteen perusoppikirjoista alkaen, on syytä panna 
merkille, ettei lain esitöissä ole kuitenkaan analysoitu patentin tosiasiallista 

                                                           
21 Ks. yllä mainittuun liittyen esimerkiksi Posner (1998), 3–23. Jyrki Tala on tämän työn 
kommenteissaan kiinnittänyt – aivan oikein – huomiota siihen, että kannustimista on 
kysymys myös siinä, kun esimerkiksi sopimuksin on saatavissa aikaan oikeudellisesti 
päteviä järjestelyjä. Ajatuskulkua voidaan jatkaa tästä vielä edelleen. Onko näet perim-
mältään olemassa oikeudellista sääntelyä, jolle ei olisi ominaista jonkinasteinen pyrkimys 
kannustinten luomiseen? 
22 Kannustinfunktio ilmentää samalla sitä, että sääntelyn kohteiden oletetaan olevan ra-
tionaalisia, tai ainakin rajoitetusti rationaalisia. Muutoinhan pyrkimys heidän ohjaami-
seensa lainsäädäntötoimin olisi tuomittu epäonnistumaan. Palaamme rationaalisuuskes-
kusteluun myöhemmin tässä tutkimuksessa.  
23 Ks. esimerkiksi HE 111/2005 vp. 
24 Ks. esimerkiksi HE 146/2004 vp. 
25 HE 145/2005 vp. 
26 Ks. esimerkiksi HE 92/2005 vp. 
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kannustavuutta keksintöjen tekemiseen. Kansainvälisen empiirisen tutki-
muksen valossa patentti ei näet ole niin keskeinen keksintöihin innoittaja 
kuin teoreettisella tasolla yleensä on oletettu27. Tässä suhteessa olisikin 
syytä hahmottaa kaikki ne relevantit keinot, joilla keksintöihin, innovaati-
oihin ja diffuusioon voidaan kannustaa, jotta olisi olemassa edes oikeat 
lähtökohdat sen arvioimiselle, mikä patentin tosiasiallinen vaikuttavuus on. 
Tämän jälkeen tarvittaisiin puolestaan empiiristä tutkimusta sen analysoi-
miseksi, mikä suhteellinen painoarvo patenttilainsäädännöllä on vaihtoeh-
tojen joukossa.  

Aivan samalla tavalla on todettavissa sen suhteen, kuinka hyvin esi-
merkiksi edellä mainitut tekijänoikeus, kiinteistövero ja kotitalousvähennys 
palvelevat käytännössä tarkoitustaan. On siis asia erikseen, onko lain esi-
töissä onnistuttu hahmottamaan lainsäädännön kannustinvaikutukset peri-
aatteellisella tasolla oikein. Esimerkiksi johtaako kotitalousvähennys huo-
mattavaan lisäykseen kodissa tehtävien töiden teettämisessä? Kotitalousvä-
hennyksellä on nimittäin odotettu olevan kotitalouksissa tehtävää harmaata 
työtä vähentävä vaikutus28. Näin ollen jää kysymään jo tämän perusteella, 
johtaako kotitalousvähennys tosiasiassa ainoastaan siihen, että aikaisem-
min pimeänä tehty työ tulee päivänvaloon, vai parannetaanko tällä tavalla – 
de facto – työllisyyttä. Toisaalta, johtaako kiinteistöverotus tosiasiassa 
maa-alueiden tuottavampaan käyttöön? Tosin yksi sääntelyongelma tässä 
yhteydessä on se, onko kiinteistövero tarkoituksenmukaisempaa kohdistaa 
vain maapohjaan – niin sanottu maavero – vai myös rakennuksiin.29 Jäl-
kimmäistä vaihtoehtoa on puollettu ensinnäkin sillä, että rakennusten mu-
kanaolo turvaa merkittävän verotuoton saavuttamisen kohtuullisella vero-
prosentilla. Toiseksi kiinteistöverolla on katsottu olevan myönteisiä vaiku-
tuksia rakennuskannan tehokkaaseen käyttöön. Toisaalta on pantava mer-
kille, että siinä missä maa-alueiden tarjonta on joustamatonta, rakennusten 
tarjonta ei sitä pitkällä aikavälillä ole. Näin ollen rakennusten sisällyttämi-
nen veron soveltamisalaan vääristää verovelvollisten käyttäytymistä.30 
Edellä mainittu viittaa jo siihen, että vastaus on viime kädessä annettavissa 
vain empiirisen tutkimuksen turvin eikä siis pelkästään nojaamalla talous-
tieteen perusoppikirjojen yksinkertaisiin vaikutussuhteisiin. Usein talous-

                                                           
27 Ks. esimerkiksi Menell (2000), joka samalla tarjoaa hyvän yleiskatsauksen immateriaa-
lioikeuksien taloustieteeseen. 
28 Ks. esimerkiksi HE 85/1997 vp ja HE 146/2004 vp. Ks. myös Pykönen (2005), 253–
263. Kotitalousvähennystä koskevissa lainvalmistelutöissä viitattiin siihen, että työn hin-
taan vaikuttaa erityisesti verokiila, jossa verrataan työnantajan maksamia kokonaispalk-
kakustannuksia työntekijän käteen saamaan palkkaan.  
29 HE 50/1992 vp. 
30 Ks. esimerkiksi Stiglitz (1999), 756.  
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tieteessä on vielä niin, että vaikutussuhteista on olemassa useampia kilpai-
levia hypoteeseja, mikä entisestään korostaa empiirisen evidenssin tarvetta.  

Tässä yhteydessä voidaan viitata vielä lyhyesti eräisiin lain esitöihin, 
joissa kannustinfunktio on nostettu nimenomaisesti esille. Yleensä patentti- 
ja rekisterihallituksen suoritteista kannetaan maksuja. Tilinpäätösten julkis-
taminen kaupparekisterissä on kuitenkin maksutonta. Julkistamisen mak-
suttomuutta on perusteltu sillä, että maksuttomuus olisi omiaan vähentä-
mään yritysten yleistä haluttomuutta toimittaa tilinpäätöksensä julkistetta-
vaksi.31 Luottotietotoiminnan sääntelyä on puolestaan perusteltu pyrki-
myksellä kannustaa velvollisia velvoitteidensa hoitoon32. Mallioikeuden 
yhteydessä on taas korostettu sen tavoitteena olevan muun muassa suunnit-
telijoiden kannustaminen uuteen muotoiluun; tätä korostaa vielä se, ettei 
mallioikeutta voida myöntää tuotteen ulkomuodon piirteille, jotka määräy-
tyvät ainoastaan tuotteen teknisen käyttötarkoituksen mukaan33. 

Varsin monissa hallituksen esityksissä puhutaan avoimesti siitä, että 
säädettävällä lailla kannustetaan tiettyihin yhteiskuntapoliittisesti toivot-
tuihin päämääriin. Tämä ilmentää paitsi lain säädännön instrumentaalista 
luonnetta myös sitä, että lainsäätämisen taustalla on ajattelu, joka on tyy-
pillistä myös taloustieteelle. Toisaalta on lähinnä empiirisen tutkimuksen 
asia analysoida, johtaako lainsäädäntö tosiasiallisesti tavoiteltuihin kan-
nustinvaikutuksiin.  

 

 

                                                           
31 HE 227/2006 vp. 
32 Ks. tarkemmin HE 241/2006 vp. 
33 Ks. esimerkiksi HE 6/2002 vp. Ks. tarkemmin Määttä (2005), 151. 
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2 OIKEUDELLISEN SÄÄNTELYN  
 PERUSTELUITA 

2.1 Tavoitteita ei pidä ottaa annettuna 

Sääntelyteoriassa korostuu oikeuden instrumentaalinen luonne. Oikeutta 
käytetään tiettyjen yhteiskuntapoliittisten tavoitteiden edistämiseksi. Ta-
voitteet voivat olla kvalitatiivisia tai kvantitatiivisia, taikka tavoitteet voi-
vat koostua osatavoitteista tai ne voivat olla luonteeltaan kertaluonteisia. 
Ovatpa nämä tavoitteet minkä luonteisia tahansa, niitä ei kriittisessä säänte-
lyteoreettisessa analyysissä pidä ottaa annettuna, vaan niitäkin kohtaan on 
voitava osoittaa kritiikkiä.34 

Tinbergenin säännön mukaan, jotta tavoitteiden saavuttamiseen olisi 
olemassa realistiset mahdollisuudet, keinoja olisi oltava vähintään yhtä 
paljon kuin on tavoitteitakin. Esimerkkinä monitavoitteisuuden luomasta 
problematiikasta on mainittavissa energiaverolainsäädäntö, jolla voidaan 
tähdätä samanaikaisesti muun muassa fiskaalisiin ja ympäristöpoliittisiin 
tavoitteisiin sekä energiahuoltovarmuuden ja kansainvälisen kilpailukyvyn 
ylläpitämiseen35. Toisaalta ongelmia saattaa kummuta siitäkin, että instru-
mentteja on enemmän kuin on tavoitteita. Tällöin voidaan näet törmätä 
ylisääntelyongelmaan, jolla tarkoitetaan muun ohella sitä, että saman on-
gelman sääntelemiseksi sovelletaan tarpeettoman monia ohjauskeinoja; 
vähäisemmälläkin määrällä instrumentteja pystyttäisiin siis turvaamaan 
asetettujen päämäärien saavuttaminen. Ylisääntely aiheuttaa luonnollisesti 
ylimääräisiä hallinnollisia kustannuksia ja saattaa muutoinkin heikentää 
ohjauksen laatua.  

Huomionarvoinen seikka on myös se, että lainsäädännön tavoitteet voi-
vat lain esitöissä, kuten hallituksen esityksissä, jäädä hämäriksi, jos niitä 
eksplikoidaan ylipäänsä lainkaan. Toisaalta on syytä tähdentää lainsäädän-
nön tavoitteiden selkeän auki lausumisen tarvetta: näin voidaan ainakin 
luoda paremmat edellytykset rationaaliselle keskustelulle lain tarkoituk-
senmukaisuudesta.36 

Joissakin tapauksissa lain tavoitteet voivat olla hyvinkin selkeät lain 
esitöiden mukaan (eksplisiittiset tavoitteet), mutta ne eivät vastaa sitä, mit-
kä ovat lain tosiasialliset tavoitteet. Tällöin eksplisiittisillä tavoitteilla voi-
                                                           
34 Ks. tavoitteista esimerkiksi Tala (2001), luku 6 ja sama (2005), 154–167. 
35 Ks. lähemmin Määttä (2000). 
36 Jos lain esitöissä ei ole mainittu lain tavoitteista, ei se nähdäkseni kuitenkaan yleensä 
oikeuta sanomaan, ettei lailla olisi tavoitteita lainkaan. 
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daan pyrkiä myymään lainsäädäntö suurelle yleisölle, ja samalla hämärtä-
mään vaikeammin hyväksyttävissä olevat tosiasialliset päämäärät. Tällai-
sesta tavoiteristiriidasta voidaan käyttää nimitystä lainsäädäntöilluusio. 
Toisaalta puheena olevaa teemaa koskien voidaan kysyä, ovatko lain ta-
voitteet eksplikoitavissa toisin kuin mitä lain esitöissä on tehty. Tässä nou-
see esille erityisesti se, voidaanko tutkimuksen kohteena olevia lakeja pe-
rustella markkinahäiriöistä käsin, toisin sanoen sillä, että lailla pyritään 
korjaamaan voimavarojen kohdentumisen epäonnistumisia ja allokoimaan 
voimavarat tehokkaalla tavalla.  

Lisäksi voidaan kysyä, olisiko tavoitteet mahdollista asettaa toisin kuin 
lain esitöissä on tehty. Esimerkiksi, onko aina tarkoituksenmukaista ankku-
roida tavoitteet tietyn yhteiskuntapoliittisen päämäärän saavuttamiseen? 
Eikö parempi olisi puhua päämääristä siten, että yhteiskuntapoliittisten 
päämäärien saavuttaminen saa maksaa enimmillään tietyn euromäärän? 
Tällöinhän olisi periaatteessa mahdollista kohdentaa lainsäädäntöohjaus 
yhteiskunnallisesti tehokkaammalla tavalla kuin se yleensä nykymuotoises-
ti tapahtuu.37 

Sääntelyteoreettisessa tutkimuksessa lainsäädännön tavoitteita ei pidä 
ottaa annettuna, vaan myös ne on voitava asettaa kritiikille alttiiksi muun 
muassa edellä hahmotetuista syistä. 
 
 
2.2 Ulkoisvaikutusten hallinta 

Ulkoisvaikutukset eli eksternaliteetit ovat keskeinen markkinahäiriöiden 
lähde. Kyseiset vaikutukset aiheutuvat nimensä mukaisesti ulkopuolisille ja 
kaiken lisäksi siten, etteivät he saa ulkoishaitasta kompensaatiota tai joudu 
maksamaan korvausta ulkoishyödystä. Esimerkki ulkoishaitasta eli negatii-
visesta ulkoisvaikutuksesta on työhuoneeni ulkopuolella pitkin päivää me-
teliä pitävä kompressori, joka vaikeuttaa keskittymistä käsillä olevan tut-
kimuksen kirjoittamiseen. Kun nämä haitat arvotetaan, puhutaan ulkoiskus-
tannuksista. Ulkoishyötyjä voi syntyä esimerkiksi sen myötä, että oppikir-
jan kirjastosta lainannut henkilö samoin kuin hänen työnantajansa myö-
hemmin hyötyy siihen sisältyvistä opeista, vaikkei joudu kirjaston palve-
luista mitään maksamaan.  

Jotta resurssit allokoituisivat tehokkaasti, talousyksiköiden päätöksen-
teon tulisi tapahtua yhteiskunnallisten kustannusten perusteella. Näillä kus-
tannuksilla ymmärretään yksityisten kustannusten eli talousyksiköiden 
                                                           
37 Yllä mainittuja kriittisiä näkökohtia on eritelty esimerkiksi tutkimuksissa Määttä 
(1997) ja sama (1999b). 
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markkinoilla huomioon ottamien kustannusten, ja ulkoiskustannusten 
summaa. Jos päätöksenteko tapahtuu ulkoiskustannukset sivuuttaen, mark-
kinoilla tuotetaan liikaa hyödykkeitä ja liian halvalla siihen suhteutettuna, 
mikä olisi voimavarojen allokaation kannalta tehokasta.38  

Oikeudellisen sääntelyn tarpeen kannalta seuraavilla ulkoisvaikutusten 
jaotteluilla on merkitystä. Teknologisesta ulkoisvaikutuksesta on kysymys 
silloin, kun vaikutusta ei ole otettu huomioon markkinahinnoissa, mutta 
rahallisen ulkoisvaikutuksen kohdalla vaikutus on huomioitu jo markkina-
hinnoissa. Näin ollen rahallisten ulkoisvaikutusten sääntelyyn ei ole tarvet-
ta; toisaalta teknologistenkin ulkoisvaikutusten sääntely on aiheellista vain, 
jos näin saavutettava hyöty on suurempi kuin sääntelystä aiheutuvat kus-
tannukset.39  

Edelliseen liittyy osin se rikosoikeudellinen periaate, ettei rangaistavaa 
yleensä ole oman terveyden tai muiden omien etujen vaarantaminen tai 
vahingoittaminen. Tähän näkökohtaan on kiinnitetty huomiota esimerkiksi 
doping-aineiden käytön kriminalisointia pohdittaessa.40 Tällöin voi lähtö-
kohtaisesti ajatella, että kustannukset ovat luonteeltaan yksityisiä eli asian-
omaisen henkilön itsensä kannettavaksi tulevia eikä suinkaan ulkoiskus-
tannuksia. Näin ollen mainittu periaate olisi tässä valossa hyvin sopusoin-
nussa oikeustaloustieteellisen ajattelun kanssa. Toisaalta esimerkiksi itsen-
sä vahingoittaminen saattaa kuitenkin aiheuttaa merkittävässä määrin ter-
veydenhoitomenoja, joista asianomainen henkilö ei joudu itse kokonaisuu-
dessaan vastaamaan. Tässä valossa kysymys olisi ulkoiskustannuksia aihe-
uttavasta käyttäytymisestä.41 

Yksilöllisille ulkoisvaikutuksille on ominaista, että ne kohdistuvat sup-
peaan henkilöpiiriin, kun taas massaulkoisvaikutusten vaikutuspiiri muo-
dostuu erittäin laajaksi. Ensin mainitussa tapauksessa sääntelyä ei usein-
kaan tarvita, koska ulkoisvaikutuksen osapuolet voivat neuvotella ulkois-
vaikutuksen kontrolloinnista, mutta jälkimmäisessä tapauksessa ulkopuoli-
nen sääntely voi olla enemmän kuin tarpeen. Siis: Coasen teoreeman mu-
kainen neuvotteluratkaisu voi olla hyvinkin toimiva yksilöllisten ulkois-
vaikutusten kyseessä ollessa, kun taas pigoulainen, julkisvallan väliintuloa 

                                                           
38 Yllä mainittu pätee ”kääntäen” myös yhteiskunnallisiin hyötyihin, jotka saadaan las-
kemalla yhteen yksityiset hyödyt ja ulkoishyödyt. 
39 Ks. esimerkiksi Kanniainen & Määttä & Rautio (1998), 167 ryhmäkannetta silmällä 
pitäen. 
40 Ks. tarkemmin HE 17/2001 vp. 
41 Samalla yllä mainittu esimerkki osoittaa, että rajanveto yksityisten ja ulkoiskustannus-
ten välillä ei ole suinkaan aina kristallinkirkas, ja näin ollen myös sääntelyn tarpeen ana-
lysointi voi osoittautua pulmalliseksi. 
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painottava ratkaisu saattaa usein puoltaa paikkaansa massaulkoisvaikutus-
ten kohdalla.42 

Ulkoisvaikutuksilla on perusteltu monenlaista sääntelyä, kuten  
– tiettyjen elinkeinojen säätämistä luvanvaraiseksi, koska näiden har-

joittamiseen liittyy uhka ulkoishaitoista43; 
– ympäristön saastuttamisen säätämistä luvanvaraiseksi taikka vero-

ohjauksen44 tai päästökaupan kohteeksi45; 
– tupakoinnin rajoittamista työ- ja muissa tiloissa, jotta vältetään ul-

kopuolisten henkilöiden altistuminen tahtomattaan tupakansavulle46; 
– alkoholipoliittisesti motivoitua lainsäädäntöä, jolla tähdätään alko-

holin kokonaiskulutuksen vähentämiseen ja sen myötä alkoholion-
gelmien pienentämiseen47.48  

 
Alkoholin käytön aiheuttamat ulkoishaitat ilmenevät hyvin monin 
tavoin. Esimerkiksi hallituksen esityksessä HE 50/2002 vp viitataan 
perheväkivaltaan, lasten huostaanottoihin, rattijuopumuksiin, myr-
kytystapauksiin ja pahoinpitelyihin; häiriöihin kaduilla ja muilla jul-
kisilla paikoilla; alkoholikuolleisuuteen ja sairastuvuuteen; sekä so-
siaali- ja terveyspalvelujen tarpeeseen. 

 
Tarkastellaan näistä esimerkeistä ensin mainittua hieman lähemmin, jotta 
oikeustaloustieteellisten perusteluiden monitahoisuus sääntelyn taustalla 
avautuisi jossain määrin. Tiettyjen elinkeinojen luvanvaraisuutta on siis 
perusteltu muun muassa ulkoishaitoista käsin: näin suojellaan asiakkaita 
ongelmilta, jotka koituisivat heikkolaatuisten hyödykkeiden hankinnasta. 
Mutta perustelut eivät tyhjenny tähän. Tiettyjen elinkeinojen luvanvarai-
suutta on näet perusteltu myös sillä, että näin pystytään torjumaan sitruu-
naongelmaa varsinkin sellaisilla hyödykemarkkinoilla, joilla asiakkaille on 
kallista hankkia informaatiota hyödykkeiden laadusta. Sitruunaongelma 
voi pahimmillaan johtaa siihen, että markkinoille jäävät vain huonolaatui-
                                                           
42 Ks. esimerkiksi Kanniainen & Määttä & Timonen (1996a), 61. 
43 Ks. esimerkiksi Svorny (2002), 297. 
44 Ks. esimerkiksi HE 130/2002 vp, jossa korostetaan kansallisten ilmastotavoitteiden 
saavuttamista vero-ohjauksella. 
45 Ks. yleisesti esimerkiksi Määttä (1999c). Ks. myös HE 152/2002 vp, jossa on kysymys 
asuntojen korjaus- ja energia-avustuksista annetusta laista, ja jonka perusteluna viitataan 
muun muassa ilmastopoliittisiin syihin. 
46 Ks. myös HE 80/2003 vp, jossa kiinnitettiin huomiota alkoholi- ja tupakkatuotteiden 
aiheuttamiin terveydellisiin ja sosiaalisiin haittoihin, sekä HE 40/2002 vp ja HE 226/2005 
vp. 
47 Ks. esimerkiksi HE 50/2002 vp. 
48 Ks. myös HE 127/2003 vp, jossa todetaan kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten 
turvallisuudesta annetun lain (entisen tuoteturvallisuuslain) tavoitteena olevan suojella 
kuluttajan henkeä, terveyttä ja omaisuutta.  



 15

simmat hyödykkeet (tai hyödykkeitä ei jää lainkaan asianomaisille markki-
noille)49. Toisaalta pelkästään ulkoiskustannusten tai sitruunaongelman 
käsillä olo ei ole riittävää, vaan sääntelyn edut on suhteutettava sen aiheut-
tamiin kustannuksiin, esimerkiksi siihen tosiasiaan, että elinkeinojen lu-
vanvaraisuus on omiaan nostamaan kynnystä markkinoille tulolle ja näin 
ollen heikentämään kilpailua.50 Viime kädessä päätöksenteko nojaa siis 
kustannus–hyöty-analyysiin.  

Edellä mainitun perusteella on tarpeen tarkastella elinkeinonharjoitta-
misen luvanvaraisuuden vaikutusta siihen, aiheuttaako luvanvaraisuus hy-
vinvointitappioita. Yksinkertaisimmillaan asiaa voidaan lähestyä ääritilan-
teessa, jossa kuluttajat eivät hyödy millään tavoin luvanvaraistamisesta. 
Tällöin jo pelkästään markkinoille tulon rajoittuminen on omiaan johta-
maan hyvinvointitappioihin. Toisena hyvinvointitappioiden lähteenä voi 
olla niin sanottu rent seeking -ilmiö: tällöin potentiaaliset elinkeinonhar-
joittajat investoivat varoja saadakseen elinkeinoluvan, ja mitä sattumanva-
raisemmin luvat myönnetään, sitä enemmässä määrin rent seeking aiheut-
taa hyvinvointitappioita. Lisäksi hyvinvointitappioita voi aiheutua siitä, 
etteivät elinkeinoluvat ole siirtokelpoisia. Siirtokelvottomuus saattaa näet 
johtaa siihen, ettei lupa päädy sellaisen elinkeinonharjoittajan haltuun, joka 
huokeimmalla pystyisi tuottamaan laadukkaat palvelut51.52 

Siirrytään lähemmin kotimaisiin lainvalmistelutöihin erityyppisten ul-
koisvaikutusten erittelemiseksi ja sen havainnoimiseksi, missä määrin ul-
koisvaikutuksia käytetään lainsäädännön legitimoijana. Tilintarkastusvel-
vollisuus on hyvä esimerkki siitä, miten ulkoisvaikutuksia yritystoiminnas-
sa pyritään kontrolloimaan. Tilintarkastuksella on näet merkitystä omistaji-
en ohella myös tietyille ulkopuolisille tahoille, kuten yrityksen ulkopuoli-
sille rahoittajille ja verottajalle. Näin ollen tilintarkastusvelvollisuudesta 
säätäminen lepää vahvasti markkinahäiriöajattelun varassa.53  

Ulkoisvaikutusperusteisesta sääntelystä on kysymys myös alkoholilain-
säädännön kohdalla. Tämä ilmenee oikeastaan jo alkoholilain (1143/1994) 
1 §:stä, jonka mukaan lain tarkoituksena on ehkäistä alkoholipitoisista ai-
neista aiheutuvia yhteiskunnallisia, sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja. 
                                                           
49 Sitruunaongelmaa täsmennetään hieman jäljempänä tätä esitystä. 
50 Ks. yleisemmin luvanvaraisuudesta oikeustaloustieteellisessä tarkastelussa Svorny 
(2000). 
51 Ks. lähemmin Svorny (2000), 301. 
52 Siirtokelvottomuus (inalienability) saattaa toki tietyissä olosuhteissa olla perusteltua. 
Tähän laajaan kysymyskokonaisuuteen ei ole kuitenkaan mahdollisuutta puuttua tässä 
yhteydessä. 
53 Ks. tarkemmin HE 194/2006 vp, jossa ulkoisvaikutuksia täsmennetään tosin vain käsit-
teellisesti. 
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Ulkoiskustannukset on tässä suhteessa jaoteltu kahtaalle. Ensinnäkin alko-
holihaittojen välittömiksi kustannuksiksi on arvioitu Suomessa noin mil-
jardi euroa vuodessa. Ne painottuvat sosiaali- ja terveyspalveluiden kus-
tannuksiin sekä poliisin, oikeuslaitoksen ja vankeinhoidon kustannuksiin. 
Välillisiä kustannuksia syntyy muun muassa alkoholisairauksista aiheutu-
van työkyvyttömyyden ja ennenaikaisten kuolemien kautta. Vuosittaisiksi 
välillisiksi kustannuksiksi on arvioitu 2,5–4,7 miljardia euroa.54 Alkoholi-
lainsäädännön muutos muodostaa sangen harvinaisen poikkeuksen siinä, 
että ulkoiskustannukset on pyritty arvioimaan, tosin varsin isolla haarukal-
la. Toisaalta tämä on ymmärrettävää arvottamisongelmien vuoksi.  

On mielenkiintoista panna merkille, että eräänlaisissa klassikkotapauk-
sissa lainsäädäntöä ei ole perusteltu ulkoisvaikutuksista käsin ainakaan 
eksplisiittisesti. Erityisesti ympäristön suojelemiseksi säädettyjä lakejahan 
on legitimoitu kirjallisuudessa tarpeella sisäistää ympäristön saastumisesta 
aiheutuvia ulkoiskustannuksia.55 Tästä huolimatta esimerkiksi energia- ja 
hiilidioksidiverotuksen uudistamisen yhteydessä ei ole tuotu tätä näkökul-
maa esille, vaan pikemminkin on tähdennetty fiskaalisia päämääriä sekä 
teollisuuden kansainvälistä kilpailukykyä56. 

Ulkoishaittojen torjunnalla on monenlaisia ilmentymiä lakiesityksissä ja 
itse lainsäädännössä. Esimerkiksi rikollisuuden torjuntaa voidaan pitää 
ilmentymänä pyrkimyksestä ulkoishaittojen minimointiin. Samalla yhteis-
kuntarauha ja yleinen turvallisuus on tavallisesti luettu julkishyödykkeiksi, 
joten rikoslainsäädännön taloustieteellinen legitimiteetti lepää myös tällä 
pohjalla57. Näillä argumenteilla on perusteltavissa myös se, että verkkotun-
nus ei saa sisältää rikolliseen toimintaan kehottavia ilmaisuja.  

Myös ryhmäkannelaki (444/2007) on mielenkiintoinen kokonaisuus ul-
koishaittojen sääntelyä silmällä pitäen.58 Ryhmäkanteella tarkoitetaan kan-
netta, jota ajetaan ilman nimenomaista valtuutusta kanteessa määritellyn 
ryhmän puolesta siten, että asiassa annettu tuomio tulee ryhmän jäseniä 
sitovaksi. Suomessa sovellettava ryhmäkannelaki on soveltamisalaltaan 
rajoitettu siten, että sitä sovelletaan kuluttajasuhteita koskevissa riita-
asioissa kuluttaja-asiamiehen toimivaltuuksien mukaisessa laajuudessa. 
Tällaista kannetta ajaa kuluttaja-asiamies. Asian käsittely ryhmäkanteena 
edellyttää, että usealla henkilöllä on samaa vastaajaa vastaan vaatimus, jo-
ka perustuu samoihin tai samankaltaisiin seikkoihin. Ryhmäkanteesta an-
                                                           
54 Ks. lähemmin HE 232/2006 vp ja siinä viitatut tutkimukset. 
55 Ks. esimerkiksi Määttä & Pulliainen (2003) ja siinä viitattu kirjallisuus. 
56 Ks. esimerkiksi HE 120/2006 vp. 
57 Tiettyjen tekojen ja laiminlyöntien kriminalisointia voidaan perustella toki muillakin 
argumenteilla, ks. lyhyt katsaus esimerkiksi Dnes (1996), 140–141. 
58 Ks. tarkemmin HE 154/2006 vp. 
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nettava tuomio sitoo ryhmää edustavaa kantajaa ja niitä ryhmän jäseniä, 
jotka ovat nimenomaisesti ilmoittaneet liittyvänsä ryhmään, sekä vastaajaa.  

Hallituksen esityksessä HE 154/2006 vp ryhmäkanteen taustoja perus-
tellaan seuraavasti: 
 

Kuluttajariitojen osalta täysimittainen oikeudenkäynti on kallis ja 
vaivalloinen prosessi. Jos asia on riitainen, oikeudenkäyntikulut ku-
luriskeineen ovat sellaiset, että harva kuluttaja on valmis oikeuden-
käyntiin esimerkiksi asiassa, jossa intressi on 1 500 euroa tai vä-
hemmän taikka jos on olemassa pieninkään riski jutun häviämisestä. 
Tällainen vähäinen tai vähäistäkin suurempi vaatimus on näin ollen 
nykyjärjestelmässä käytännössä katsoen prosessikelvoton.  

 
Perusteluja voi pitää oikeaan osuneena. Oikeustaloustieteellisesti asiaa voi-
daan hahmottaa lyhyen kaavan mukaan seuraavalla tavalla.59 Ryhmäkannetta 
voidaan pitää keinona sisäistää massaulkoishaitoista aiheutuvia kustannuk-
sia. Toisin sanoen kysymys on ulkoishaitoista, jotka ulottuvat laajaan henki-
löpiiriin. Toisaalta, jos henkilöitä olisi vähän, olisivat transaktiokustannukset 
jonkun henkilön valtuuttamisesta ajamaan juttua alhaiset, joten ryhmäkan-
netta ei tarvittaisi. Ryhmäkanteen yhteydessä voidaan puhua myös massaul-
koishaittojen sirpaloitumisesta: ulkoishaitta voi kohdistua vähäisenä yksittäi-
seen henkilöön, mutta ryhmän haitta on kokonaisuutena arvioiden huomatta-
va. Lisäksi vaatimuksen tulee perustua samoihin tai samankaltaisiin seikkoi-
hin eli ulkoishaittojen on oltava homogeenisia. Tällöin ryhmäkanteella voi-
daan hyödyntää oikeudenkäyntimenettelyssä myös mittakaavaetuja: mitä 
suurempi ryhmä on kysymyksessä, sitä alhaisemmat ovat jutun käsittelystä 
aiheutuvat kustannukset kutakin ryhmän jäsentä kohti.  

Edellä on tarkastelun kohteeksi nostettu erityisesti ulkoishaitat. Toisaal-
ta lakiehdotuksia voidaan motivoida yhtä lailla ulkoishyödyillä. Esimerkik-
si eräiden ennakkopäätösten maksuperusteista annettua lakia (1209/2006) 
voidaan päätösmaksun perusteen osalta tietyin osin perustella juuri ulkois-
hyödyillä. Päätösmaksu on näet määrättävissä suoritteen keskimääräistä 
omakustannusarvoa alempana silloin, kun ennakkopäätös selkeyttää ja yh-
tenäistää verolainsäädännön tulkintaa koskevia linjauksia.60 Tältä osin en-
nakkopäätöksen hyöty ei siis lankea pelkästään päätöstä hakeneelle vero-
velvolliselle, vaan yleisemminkin verovelvollisille, jotka joutuvat tekemi-
siin asianomaisen tulkintaongelman kanssa.  

Tutkimusaineiston valossa ulkoisvaikutukset ovat olleet keskeisessä 
asemassa perusteltaessa erilaisten lakien tarvetta, vaikka yhdessäkään 

                                                           
59 Ks. koottu katsaus Kanniainen & Määttä & Rautio (1998), 167–168. 
60 Ks. tarkemmin HE 246/2006 vp.  
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hallituksen esityksessä eksplisiittisesti ei ole puhuttu ulkoisvaikutuksista 
(tai ulkoishaitoista tai -hyödyistä). Ulkoiskustannusten määrän arviointia 
koskevat laskelmat ovat olleet hyvin poikkeuksellisia. Vaikka tämä on ar-
vottamisongelmien takia hankalaa, olisi vastedes tähdättävä joka tapauk-
sessa siihen, että mittavien ulkoisvaikutusten kyseessä ollessa niiden aihe-
uttamista kustannuksista/hyödyistä pyrittäisiin tekemään suuntaa-antavat 
laskelmat.  

 
 

2.3 Julkishyödykkeet ja eräät muut hyödykkeet  
 oikeudellisen sääntelyn legitimoijana 

Julkishyödykkeille on ominaista, ettei ketään voida sulkea hyödykkeen 
käyttäjäpiirin ulkopuolelle (ei-eksklusiivisuus) ja että yhden kuluttajan 
käyttämä hyödykemäärä ei vähennä muiden kulutettavissa olevaa hyödyk-
keiden määrää (ei-kilpailevuus). Julkishyödykkeestä on kysymys esimer-
kiksi informaation kohdalla61. Yksityisen henkilön ponnistukset jul-
kishyödykkeen tuottamisen puolesta eivät todennäköisesti kantaisi hedel-
mää: hän kyllä joutuisi itse kantamaan kaikki kustannukset ponnisteluis-
taan, mutta hyötyjiksi pääsisivät kaikki muutkin talousyksiköt. Tästä tul-
laankin toiseen tapaan lähestyä julkishyödykkeitä: ne ovat hyödykkeitä, 
joiden kohdalla ajaudutaan vapaamatkustajaongelmaan.62 Tämä ongelma 
nakertaa osaltaan edellytyksiä siltä, että julkishyödykkeitä voitaisiin tuottaa 
yksityisillä markkinoilla, ja senpä vuoksi julkishyödykkeiden tuotanto on 
usein päätynyt julkisvallan tehtäväksi. Tällöin keskeisessä asemassa on se, 
että julkisvalta voi rahoittaa julkishyödykkeiden tuotannon pakkoperiaat-
teen mukaisesti eli kantamalla veroja ja maksuja.  

Puhuminen pelkästään julkishyödykkeistä tässä yhteydessä antaa liian 
yksinkertaistetun kuvan oikeudellisen sääntelyn haasteista. On näet otetta-
va huomioon, että yksittäiset hyödykkeet voivat olla ei-eksklusiivisia, mut-
ta kilpailevia, tai päinvastoin, eksklusiivisia, mutta ei-kilpailevia. Yhteis-
hyödykkeille on juuri ominaista se, että niiden käytön ulkopuolelle ei voida 
sulkea ketään (ei-eksklusiivisuus), mutta toisaalta yhteishyödykkeiden 
käyttö vähentää muiden käytössä olevaa hyödykkeiden määrää (kilpaile-
vuus). Yhteishyödykettä on usein kuvattu kaikkien käytössä olevana lai-

                                                           
61 Toisaalta informaation julkishyödykkeen luonteisuuteen on puututtu lainsäädäntöteitse 
säätämällä esimerkiksi immateriaalioikeuksista, kuten patenteista ja tekijänoikeuksista.  
62 Toisaalta kokeellisen taloustieteen piirissä saavutetut tutkimustulokset viittaavat siihen, 
ettei vapaamatkustajaongelma olisi käytännössä aivan niin paha ongelma kuin, mitä sen 
teoriassa on väitetty olevan. 
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dunmaana, mutta toki muitakin esimerkkejä löytyy, kuten riistokalastus 
olosuhteissa, joissa oikeutta kalastamiseen ei ole rajoitettu. Myös ruuhkat 
tieliikenteessä kuvastavat tätä hyödykettä: kaikilla on vapaa pääsy mukaan 
liikenteeseen, ja kaikki hidastavat osaltaan toisten autoilijoiden matkante-
koa. Tästä tulemme myös yhteishyödykkeiden tragediaan: koska yksityiset 
toimijat eivät ota päätöksenteossaan huomioon muille aiheutuvia ulkois-
kustannuksia, kuten muiden autoilijoiden ajan tuhlaantumista ruuhkaliiken-
teessä, voimavarat eivät allokoidu tehokkaasti. Sääntelykeinot esimerkiksi 
ruuhkahaittojen muodossa ilmenevien ulkoiskustannusten kontrolloimisek-
si voivat olla monenlaisia. Julkisuudessa paljon keskustelua herättänyt 
vaihtoehto ovat erilaiset ruuhkamaksut eli tietullit. 

Edellä mainittiin esimerkkinä yhteishyödykkeiden tragediasta riistoka-
lastus. Niinpä tässä yhteydessä on paikallaan viitata kalastuslakiin 
(286/1982). Lain perusperiaatteena on se, että kalastusta harjoitettaessa 
pyritään mahdollisimman suureen pysyvään tuottavuuteen. Hallituksen 
esityksellä HE 105/2002 kalastuslakia ehdotettiin muutettavaksi siten, että 
onkimis- ja pilkkimiskielto sekä viehekalastuskielto voitiin määrätä tai 
mainittua kalastusta rajoittaa silloin, kun vesialueen omistaja tai muu kalas-
tusoikeuden haltija käyttää aluetta kaupalliseen kalastukseen tai muutoin 
erityisiin kalastustarkoituksiin. Kiellon tai rajoituksen määräämisen edelly-
tyksenä olisi tällöin erityisesti se, että kalaveteen tehdään huomattavia ka-
lan tai ravun istutuksia kalastustoiminnan harjoittamista varten. Kalastus-
kielto voisi perustua myös muihin kala- tai rapukannan turvaamiseen liitty-
viin erityisiin syihin tai kalataloudellisen tutkimuksen tarpeisiin. Vaikkei 
perusteluissa puhutakaan vapaamatkustajaongelman ehkäisemisestä, sano-
tunlainen kalastuslain muutoksen funktio on taloustieteellisesti muotoilta-
vissa juuri näin.  

Samalla tavalla voidaan lähestyä Euroopan yhteisön yhteistä kalastus-
politiikkaa, josta määrätään pääsääntöisesti EY:n asetuksissa. Tähän poli-
tiikkaan kuuluu muun muassa kalastusalusten rekisteröinti, jolla pyritään 
erityisesti sopeuttamaan kalastuslaivaston kapasiteetti rajallisiin kalavaroi-
hin ja seuraamaan kiintiöityjen kalalajien saaliita. Jäsenvaltioilla on velvol-
lisuus seurata kiintiöiden täyttymistä ja tarvittaessa keskeyttää kalastus 
kiintiön tullessa täyteen.63  
 

                                                           
63 Ks. yllä mainittuun liittyen HE 156/2002 vp. 
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Esimerkiksi kuluttajansuojalainsäädäntöä on legitimoitu sillä, että 
näin voidaan ratkaista yhteispäätösongelma (collective action prob-
lem). Yksittäisellä elinkeinonharjoittajalla ei ole välttämättä kannus-
tinta informoida kuluttajia, koska se joutuisi kantamaan kaikki kus-
tannukset informoinnista, mutta joutuisi jakamaan hyödyn kaikkien 
muiden elinkeinonharjoittajien kanssa.64  

 
Klubihyödykkeille on ominaista se, että niiden käytöstä voidaan kyllä sul-
kea ulkopuoliset pois (eksklusiivisuus), mutta yhden käyttäessä tällaista 
hyödykettä, se ei ole pois muiden kulutuksesta ja kulutusmahdollisuuksista 
(ei-kilpailevuus). Esimerkkinä klubihyödykkeestä mainittakoon golf-
kerhot. Vaikka klubihyödykkeet eivät vaikututa yhtä tehottomilta kansanta-
loudellisesti kuin yhteishyödykkeet, ei niidenkään kohdalla vältytä ongel-
milta. Esimerkiksi eksklusiivisuuden turvaaminen aiheuttaa aina kustan-
nuksia. Läpikäydyssä lainvalmisteluaineistossa ei ole tullut vastaan selke-
ästi klubihyödykkeiksi luonnehdittavia hyödykkeitä.  

Päätteeksi täsmennettäköön, että hyödykkeet, jotka ovat eksklusiivisia 
ja kilpailevia, ovat yksityishyödykkeitä. Näiden kohdalla sääntelyn tarve ei 
palaudu ainakaan hyödykkeen luonteeseen käsillä olevassa jaksossa käsi-
tellyllä tavalla, mutta sen sijaan muut markkinahäiriöt voivat puhua oikeu-
dellisen sääntelyn puolesta toki yksityishyödykkeidenkin kohdalla.65  

Taloustieteellisissä esityksissä viitataan usein julkishyödykkeisiin yhte-
nä keskeisenä perusteluna oikeudellisen sääntelyn tarpeelle. Vaikka jul-
kishyödykkeiden periaatteellinen merkitys onkin syytä tunnustaa, monet 
hyödykkeet sijoittuvat julkishyödykkeiden ja yksityishyödykkeiden väli-
maastoon. Näin ollen myös sääntelyn tarve on ongelmallisempi kysymys 
kuin kategorisen tarkastelun perusteella voisi päätellä.  
 
 
2.4 Informaatio-ongelmien hallinta 

Tässä yhteydessä puututaan erityisesti epäsymmetrisen informaation on-
gelmaan. Se on muodostanut osaltaan syyn siihen, että esimerkiksi kulutta-
jasuojalainsäädäntö puolustaa paikkaansa66. Koska kuluttaja tietää myytä-
västä hyödykkeestä vähemmän kuin myyjänä toimiva elinkeinonharjoittaja, 
                                                           
64 Hynes & Posner (2002), 194 viittaavat tähän ongelmaan kulutusluottomarkkinoita kos-
kien, ja Gomez (2003) yleisemmin kuluttajansuojaa koskien.  
65 On paikallaan huomauttaa lisäksi, että erilaisten hyödykkeiden luonne ei ole suinkaan 
kiveen kirjoitettu, vaan se voi esimerkiksi teknologisen kehityksen myötä muuttua olen-
naisestikin.  
66 Toisaalta yllä mainitulle näkemykselle kilpailevan näkemyksen muodostaa psykologi-
nen taloustiede. Ks. erityisesti Garvin (2005). 
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kuluttajan suojaaminen on lähtökohtaisesti perusteltua. Asia on ilmaista-
vissa myös siten, että yhdellä markkinaosapuolella on yksityistä informaa-
tiota, jota hänellä ei ole kannustinta paljastaa muille talousyksiköille.67  

Edellä mainittu ajatus ilmenee hyvin hallituksen esityksestä HE 
127/2003, joka koskee kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvalli-
suudesta annetun lain (75/2004) säätämistä: 
 

Lähtökohtana tässä sääntelyssä on, että elinkeinonharjoittajalla on 
kuluttajaa paremmat mahdollisuudet saada tiedot kulutustavaran ja 
kuluttajapalveluksen laadusta ja ominaisuuksista, koostumuksesta, 
oikeasta ja turvallisesta käytöstä sekä hoidosta, huollosta ja säily-
tyksestä. 

 
Myöskään epäsymmetrisen informaation ongelmaa ei pidä nähdä kategori-
sesti. Tätä havainnollistakoon erittely kolmen tyyppisiin hyödykkeisiin 
informaatio-ongelman suhteen. Etsintähyödykkeitä ovat hyödykkeet, joi-
den laatu on havaittavissa jo ennen hankintapäätöstä ja hyödykkeen käyt-
töä. Esimerkkinä olkoot kukkaset, joita ostat kukkakaupasta. Kokemushyö-
dykkeiden osalta hyödykkeen laatu on havaittavissa vasta, kun kuluttaja on 
käyttänyt hyödykettä. Tältä osin voidaan viitata esimerkiksi kirjoihin. 
Luottamushyödykkeiden kohdalla kuluttaja ei pysty havaitsemaan hyödyk-
keen laatua vielä senkään jälkeen, kun hän on käyttänyt hyödykkeen. Tie-
tyt terveydenhuolto- tai sitä lähellä olevat palvelut muodostavat esimerkin 
luottamushyödykkeistä. 

Edellä esitetty auttaa hahmottamaan myös sitä, että esimerkiksi kulutta-
jansuojalainsäädännön tarve voi informaatio-ongelman näkökulmasta vaih-
della siitä riippuen, minkälaisista hyödykkeistä on kysymys.68 Etsintä-
hyödykkeiden kysymyksessä ollessa sääntelyä ei ole pidetty tarpeellisena. 
Tällöinhän kuluttajat voivat välittömästi havaita, vastaako hyödyke esimer-
kiksi markkinoinnin yhteydessä esiin tuotuja seikkoja. Toisaalta, koska 
elinkeinonharjoittajat ymmärtävät tämän, heillä ei ole myöskään kannustin-
ta harhaanjohtavaan markkinointiin. Sen sijaan kokemushyödykkeiden 
kohdalla tilanne on kaksijakoinen. Jos tällöin on kysymys huokeista hyö-
dykkeistä, voidaan kyseenalaistaa, onko esimerkiksi niiden markkinoinnin 
tiukka sääntely tarpeellista. Tällöin asiakkaan menetykset jäävät pieniksi, 
jos hyödyke ei vastaakaan hänen odotuksiaan, ja toisaalta asiakas voi vast-
edes suunnata hankintansa toisaalle. Sen sijaan kalleimpien kokemushyö-

                                                           
67 Ks. informaatio-ongelman hallinnasta myös HE 215/2002 vp laiksi eräitä yrityksiä 
koskevasta taloudellisen toiminnan avoimuus- ja tiedonantovelvollisuudesta. 
68 Ks. esimerkiksi Gomez (2003) ja Haupt (2003). Ks. myös Rubin (2000), 272 sekä 277–
278. Toisenlaisen näkökulman asiaan tarjoaisi tosin psykologinen taloustiede. 



 22 

dykkeiden kohdalla sääntely voi puoltaa hyvinkin paikkaansa. Luottamus-
hyödykkeiden kysymyksessä ollessa sääntely on yleensä paikallaan.69  
 

Esimerkiksi etämyynnin sääntelyä voidaan perustella sillä, että siinä 
kuluttajan hankkima hyödyke voi lähestyä kokemushyödykettä. 
Näin ollen voi olla perusteltua, että kuluttajalla on etämyyntiin liit-
tyvä peruuttamisoikeus, jotta hän varmistuu hyödykkeen laadusta. 

 
Edellä esitetyn puolesta puhuu myös negatiivisen valikoitumisen ongelma 
(eli sitruunaongelma), joka voi johtaa siihen, että markkinoille jäävät aino-
astaan heikkolaatuisimmat hyödykkeet70. Sitruunaongelman on todettu ak-
tualisoituvan, jos seuraavat kolme ehtoa täyttyvät: Ensinnäkin kuluttajien 
on oltava kykenemättömiä arvioimaan hyödykkeen laatua ennen sen han-
kintaa. Toiseksi laadukkaampien tuotteiden on oltava kalliimpia kuin heik-
kolaatuisempien hyödykkeiden. Kolmanneksi yrityksillä ei ole keinoja sig-
naloida (eli viestittää) asiakkaille hyödykkeiden laatua. Näissä olosuhteissa 
markkinat eivät siis toimi toivotulla tavalla, koska yritykset eivät voi taata 
hyödykkeidensä hyvää laatua.71 

Toisaalta George Akerlof (1970) on osoittanut, että vaikka sanotut on-
gelmat on otettava vakavasti varteen, markkinat voivat itsekin korjata ne. 
Tässä voidaan viitata esimerkiksi takuun käyttämiseen hyödykkeiden vaih-
dannassa keinona signaloida hyödykkeen laatua ja välttää puheena olevat 
ongelmat. Näin ollen oikeudellista sääntelyä ajatellen ei pidä nojata pelkäs-
tään siihen, että markkinoilla on epäsymmetrisen informaation ongelma, 
vaan pitää lisäksi arvioida, pystyvätkö markkinat itse korjaamaan asian-
omaiset ongelmat.72 (Sama näkökanta koskee toki myös ulkoisvaikutuk-
sia).73 

Koska takuuta voidaan pitää keinona signaloida hyödykkeen laatua ja siis 
keinona korjata informaatio-ongelmaa, voidaan kysyä, onko KSL 5 luvun 
15.2 §:n säännös omiaan heikentämään markkinoilla annettavan takuun toi-
mivuutta: ”Virheen oletetaan olleen olemassa vaaranvastuun siirtyessä osta-
jalle, jos se ilmenee kuuden kuukauden kuluessa tästä ajankohdasta, jollei 
toisin osoiteta tai oletus ole virheen taikka tavaran luonteen vastainen.”74 
                                                           
69 Ks. esimerkiksi Rubin (2000), 278. 
70 Ks. tarkemmin Akerlof (1970), 488–500. 
71 Ks. esimerkiksi Rubin (2000), 278. 
72 Ks. myös Rubin (2000), 279 ja siinä viitattu kirjallisuus. Samoin on otettava huomioon 
se, että esimerkiksi juuri negatiivisen valikoitumisen ongelma voidaan tarvittavassa mää-
rin korjata useanlaisilla vaihtoehtoisilla keinoilla. Tässä voidaan viitata siihen, että tava-
ramerkit palvelevat jossain määrin samanlaista tarkoitusta kuin kuluttajansuojalainsää-
däntö.  
73 Coasen teoreeman voikin nähdä puhuvan juuri markkinaratkaisun puolesta.  
74 Kursivointi kirjoittajan. Ks. tarkemmin HE 89/2001 vp.  
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Toisin sanoen, johtaako kuuden kuukauden sääntö siihen, että elinkeinonhar-
joittajien on vaikeampi signaloida takuulla myymiensä hyödykkeiden laatua? 
Aikaisemminhan on ollut mahdollista, että heikkolaatuisimpien tavaroiden 
myyjät eivät olisi antaneet lainkaan takuuta. Asia olisi ollut toisin parempi-
laatuisia tavaroita myyvien elinkeinonharjoittajien kohdalla.  

Voidaan myös kysyä, kuinka paljon saatetaan luottaa siihen, että mai-
nekustannukset (tai pikemminkin pelko niistä) ohjaavat elinkeinonharjoit-
tajien käyttäytymistä siten, ettei ongelmia epäsymmetrisestä informaatiosta 
aiheudu75. Mainekustannukset aiheutuvat esimerkiksi elinkeinonharjoitta-
jan epäasianmukaisesta käyttäytymisestä asiakkaita kohtaan, ja heijastuvat 
vähentyneinä asiakasmäärinä ja voittojen pienenemisenä.  

Tarkastellaan nyt informaatio-ongelmia ja erityisesti informaatiokus-
tannuksia siitä näkökulmasta, että kyseiset kustannukset jakaantuvat infor-
maation hankinta- ja prosessointikustannuksiin. Asiakkaiden informaatio-
hankintakustannusten alentaminen voi kuitenkin olla omiaan johtamaan 
siihen, että heidän informaation prosessointikustannuksensa kasvavat. Toi-
sin sanoen, vaikka asiakkailla olisi käytettävissään aikaisempaa suurem-
massa määrin informaatiota hyödykkeestä ja sen vaihdantaan liittyvistä 
seikoista, he eivät kuitenkaan pysty prosessoimaan kaikkea tätä informaa-
tiota, vaan yksinkertaistetusti sanoen he jäävät ”informaatiotulvan” alle76.77 

Mielenkiintoisen esimerkin informaation prosessointikustannusten mi-
nimointipyrkimyksestä muodostaa ehdotus työturvallisuuslain muutoksek-
si. Useinhan tilanne voi näet olla se, että säädösinformaation hankinta käy 
vielä päinsä suhteellisen helposti. Asia erikseen on se, kuinka hyvin laki-
teksti avautuu henkilöille, varsinkin maallikoille, jotka joutuvat ottamaan 
lain huomioon päätöksenteossaan. Tämä näkökohta on pantu merkille hy-
vin edellä mainitussa ehdotuksessa: ”Tavoitteena on, että lain sisältö selvi-
ää jokaiselle sitä soveltavalle suoraan säännösteksteistä, joten säädösteks-
tissä pyritään välttämään ammattitermejä.”78 Periaatteessa vastaavanlainen 
                                                           
75 Oikeustaloustieteessä onkin korostettu, että yksi keskeinen keino ratkaista informaatio-
ongelmia, ovat juuri mainekustannukset eli elinkeinonharjoittajien pyrkimys varjella 
hyvää mainettaan, ks. esimerkiksi Svorny (2000), 302–303 ja siinä viitatut lähteet.  
76 Yli-informaation aiheuttamasta ongelmasta on varoiteltu myös kansainvälisessä kirjal-
lisuudessa, ks. esimerkiksi Haupt (2003). Koska informaationkin rajahyöty on aleneva, ei 
tietojenantovelvollisuuden osalta pidä suinkaan tähdätä informaation määrän maksimoin-
tiin, vaan pyrkimyksenä oikeustaloustieteellisestä näkökulmasta olisi oltava optimaalinen 
informaation määrä. Tällöin tietojenantovelvollisuuden laajentamisesta aiheutuvat raja-
kustannukset ovat yhtä suuret kuin lisäinformaatiosta saatavissa oleva rajahyöty. Toisaal-
ta tässä näkemyksessä ongelmana on muun muassa se, ettei siinä oteta huomioon sitä 
mahdollisuutta, että kuluttaja olisi riskinkaihtaja.  
77 Toisaalta tässä yhteydessä voidaan viitata rationaaliseen välinpitämättömyyteen syynä 
informaation puutteelliselle prosessoinnille. 
78 HE 59/2002 vp.  
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ajattelu olisi toivottavaa muutoinkin lakeja valmisteltaessa79. Toisaalta on 
myönnettävä, ettei sen täytäntöönpano onnistu eikä ole edes tarkoituksen-
mukaista läheskään aina. Esimerkiksi yksilöllisten olosuhteiden runsauden 
tai säänneltävän toiminnan dynaamisuuden vuoksi joudutaan operoimaan 
joustavilla säännöksillä, jolloin säädösteksti ei luonnollisestikaan kerro 
sitä, miten lakia yksittäistapauksissa olisi sovellettava.  

Informaatio-ongelman kannalta mielenkiintoinen sääntely liittyy sää-
dösten ja valtiosopimusten julkaisemista koskevaan lainsäädäntöön. Tältä 
osin lainsäädännön lähtökohta on kristallinkirkas: säädösinformaation saa-
tavuuden parantaminen, mikä näin ollen parantaa mahdollisuuksia saada 
tietoa yksilön oikeuksia ja velvollisuuksia koskevista oikeussäännöistä ja 
määräyksistä.80 Sääntelyn analysointi on hyvä kiinnittää taas informaatio-
kustannuksiin. Ensinnäkin lainsäädännön edellä mainittu tavoite ilmentää 
hyvin pyrkimystä minimoida informaation (tässä tapauksessa säädösinfor-
maation) hankintakustannukset. Tällaisiin kustannuksiin on luettava käy-
tännössä myös se aika ja vaiva, joka kansalaisilta kuluu säädösinformaati-
on etsintään, joten tässä suhteessa säädösinformaation saatavuuden paran-
taminen on taloudellisesti kaikin puolin perusteltua. Toisen osan informaa-
tiokustannuksia muodostavat (taaskin) informaation prosessointikustan-
nukset. Tällöin säädösinformaation saatavuus ei ole enää avainasemassa, 
vaan esimerkiksi se, kuinka selkeään muotoon säädökset on onnistuttu kir-
joittamaan, jotta kansalaiset tiedostaisivat oikeutensa ja velvollisuutensa eri 
tilanteissa.  

Informaatio-ongelmalla on myös toisenlaiset kasvot tässä yhteydessä. 
Yleensähän informaatiota pidetään julkishyödykkeenä, ja tämän vuoksi on 
kehitetty erilaisia juridisia keinoja, joilla luodaan kannustin informaation 
tuottamiseen. Esimerkiksi luovien teosten, kuten kirjojen, kohdalla tämä on 
pyritty turvaamaan tekijänoikeuden avulla. Tältä osin säädöskokoelman 
osalta on kuitenkin nimenomaan säädetty, että sitä pidetään tietoverkossa 
maksutta yleisön saatavilla81. Onko siis menettely taloustieteen oppien mu-
kainen, kun yleensä informaation tuottamista on pyritty palkitsemaan im-
materiaalioikeuksin? Oikeustaloustieteellisesti arvioiden tilanne on kuiten-
kin selkeästi se, että maksuton säädösinformaation saatavuus on tarkoituk-
senmukaista. Tärkeässä asemassa ei säädösinformaation tuottamista ajatel-
len ole suinkaan se, että esimerkiksi kansanedustajille ja lainvalmistelijoille 
luodaan tekijänoikeuden turvin kannustin säädösten valmisteluun, vaan että 

                                                           
79 Ks. myös Lainlaatijan opas vuodelta 1996, 121–138, jossa korostetaan vastaavanlaisia 
argumentteja. 
80 HE 174/1999 vp. 
81 Suomen säädöskokoelmasta annetun lain (188/2000) 12.2 §. 
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asianomainen säädösinformaatio mahdollisimman hyvin saavuttaa kansa-
laiset.82 

Esimerkiksi kuluttajansuojalainsäädännön taustalla on ensisijaisesti ko-
rostettu oikeudenmukaisuuspäämääriä. Toisaalta tässä yhteydessä on toki 
noussut esille myös epäsymmetrinen informaatio perusteluna sääntelyn 
tarpeelle. Osin tähän liittyen on huomio keskitettävissä myös informaation 
prosessointikustannuksiin. Esimerkiksi, kun aikaosuusasuntojen markki-
nointia ja kauppaa ryhdyttiin sääntelemään, yhtenä keskeisenä perusteluna 
tuotiin esille seuraavaa: ”Aikaosuusasunnoille on ollut ominaista esittelyti-
laisuuksiin keskittyvä, palkinnoilla houkutteleva ja nopeaan päätöksente-
koon tähtäävä markkinointi.”83 Viimeksi mainitulta osin asia on ilmaista-
vissa myös siten, että kuluttajalle ei mahdollistu asianmukainen informaa-
tion prosessointi, joten hän saattaa tehdä epähuomiossa kannaltaan kannat-
tamattomia päätöksiä.  

Luottotietolain (527/2007) valmistelun yhteydessä viitattiin oikeustoi-
milain (228/1929) 33 §:ään todeten sen olevan ilmaisu yleisemmästä loja-
liteettivelvollisuudesta. Samassa yhteydessä mainittiin, että säännöksen 
perusteella ”sopijapuolilla olisi velvollisuus huolehtia siitä, ettei informaa-
tio sopijapuolten välillä ole epäsymmetristä.”84 Tältä osin on kuitenkin 
pakko todeta, että väittämä on harhaanjohtava. On näet otettava huomioon, 
että informaatio voi olla luonteeltaan uudelleenjakavaa tai toisaalta tuotta-
vaa85. Ensin mainitussa tapauksessa epäsymmetrinen informaatio ei kasva-
ta hyvinvointia, ja juuri silloin voikin väittää ongelman olevan käsillä. Ti-
lanne on toisin informaation ollessa tuottavaa. Monet toimialat kansanta-
loudessamme rakentuvatkin sen varaan, että yritykset kokoavat markki-
noilta informaatiota, jonka avulla markkinoiden toimivuutta parannetaan. 
Yksinkertaisimmillaan on kysymys kiinteistövälittäjistä, jotka toiminnal-
laan mahdollistavat sen, että asuntokaupan transaktiokustannukset ovat 
vähäisemmät kuin ne muutoin olisivat. Tällaisissa tapauksissa ei luonnolli-
sestikaan ole perusteita puuttua markkinoiden toimintaan oikeustoimilain 
33 §:n nojalla86.87 

                                                           
82 Ks. tekijänoikeuden taloustieteen pääkohtia esimerkiksi Shavell (2004), 155–159. 
83 HE 181/1997 vp. 
84 HE 241/2006 vp. 
85 Kansainvälisessä kirjallisuudessa tässä yhteydessä käytetään käsitteitä ”redistributive 
information” ja ”productive information”, ks. esimerkiksi Cooter & Ulen (2004), 281–
284. 
86 Tosin tällöinkin voi joskus aktualisoitua se, että esimerkiksi välityspalkkio muodostuu 
niin korkeaksi, että päädytään sen kohtuullistamiseen. 
87 Yllä mainittu esimerkki kuvastaa sitä, että taloustieteellisten argumenttien käyttäminen 
lainvalmistelun työkalupakissa vaatii tarkkuutta, jotta vältetään harhaanjohtavat päätel-
mät. Toisaalta jää kysymään, mikä merkitys hallituksen esityksessä oleville taloustieteel-
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Epäsymmetrisen informaation ongelma on sangen usein toistuva perus-
telu lainsäädäntötoimille, vaikka toki tältäkään osin asiaa ei ole hallituk-
sen esityksissä kirjoitettu taloustieteellisesti auki. Informaatio-ongelmia ei 
ole myöskään lähestytty kovinkaan eritellysti, vaikka teema on varsin mo-
nikasvoinen. 
 
 
2.5 Epävarmuuden minimointi markkinoilla 

Epävarmuus jaetaan tavallisesti kahteen ryhmään. Primääri- eli tapahtu-
maepävarmuudessa on kysymys siitä, että tänään tehtävien päätösten tule-
mat ovat riippuvaisia tulevaisuuden tapahtumista, joista ei ole kuitenkaan 
täsmällistä tietoa. Sekundaari- eli markkinaepävarmuudesta on puolestaan 
kysymys silloin, kun osalla, mutta vain osalla talousyksiköistä on infor-
maatiota olemassa olevista ja tulevista päätöksentekoon vaikuttavista teki-
jöistä.88 Viimeksi mainittuun liittyen on jo erikseen tarkasteltu epäsymmet-
risen informaation ongelmaa, joten siihen ei palata enää.  

Yleisesti voidaan lähteä siitä, että epävarmuus markkinoilla on omiaan 
nostamaan hyödykkeiden hintaa ja leikkaamaan tuotannon/kysynnän mää-
rää. Tässä valossa on selvää, että epävarmuuden vähentämisellä pystytään 
parantamaan markkinoiden toimivuutta ja siten tehokkuutta.  

Epävarmuus voi ilmetä ensinnäkin hintaepävarmuutena, jolloin talous-
yksiköillä ei ole tietoa esimerkiksi siitä, mikä tietyn hyödykkeen hinta tu-
levaisuudessa on. Hintaepävarmuutta voidaan pyrkiä kontrolloimaan esi-
merkiksi luomalla suotuisat puitteet pitkäaikaisten sopimusten solmimiselle 
tai johdannaisinstrumenteilla operoinnille. Toiseksi epävarmuus voi ilmetä 
sääntelyepävarmuutena eli epävarmuutena oikeustilasta. Olennainen keino 
tämän riskin kontrolloimiseksi on luonnollisesti se, että vältetään ennakoi-
mattomia ja usein toistuvia lainsäädäntömuutoksia. Ongelmallisina tässä 
suhteessa on pidetty myös joustavia normeja.89  

Lakiesitysten yhteydessä on varsin usein viitattu tavalla tai toisella pyr-
kimykseen vähentää epävarmuutta markkinoilla ja siten edistää markkinoi-
den toimivuutta. Esimerkiksi osakeyhtiölainsäädännön uudistuksen yhtey-
dessä tärkeänä keinona sääntelyepävarmuuden hallinnassa pidettiin säänte-
lyn kattavuutta.90 Eräät ulkomaiset kokemukset olivat näet osoittaneet, että 

                                                                                                                                                              
lisille argumenteille on annettavissa lain tulkinnassa, jos ne ovat virheellisiä tai ainakin 
epätarkkoja.  
88 Ks. esimerkiksi Määttä (2006c), 27. 
89 Ks. esimerkiksi Määttä (1999c), 192–194 kylläkin vain päästökauppaa koskien. 
90 Ks. tarkemmin HE 109/2005 vp. 
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pyrkimys yksinkertaiseen ja lyhyeen lainsäädäntöön saattaa jättää lakiin 
olennaisia aukkoja aiheuttaen siten tulkintaongelmia. Tässä yhteydessä ei 
ole ollut siis kysymys ainoastaan perustelusta yksittäiselle lainkohdalle 
vaan yleisemmästä periaatteellisesta lakiesityksen perustelusta.  

Yhdysvalloissa tapahtuneet tilinpäätösskandaalit ovat olleet omiaan 
heikentämään sijoittajien luottamusta pääomamarkkinoiden toimintaa koh-
taan. Tämän taas katsottiin korostavan tilintarkastuksen merkitystä paitsi 
Yhdysvalloissa myös koko maailmassa, kuten tilintarkastuslakia koskevas-
sa hallituksen esityksessä HE 194/2006 on todettu. Tämä seikka vauhditti 
osaltaan tilintarkastuslain uudistusta Suomessa. 

Sähköisistä allekirjoituksista säädetään – nimensä mukaisesti – sähköi-
sistä allekirjoituksista annetussa laissa (14/2003). Sähköisiä allekirjoituk-
sia ja niiden käytössä tarvittavia tuotteita ja palveluja koskevalla lailla on 
pyritty edistämään kuluttajien ja muiden käyttäjien luottamusta verkkolii-
ketoimintaan ja sähköiseen asiointiin. Toinen tärkeä elementti tässä yhtey-
dessä on se, että epävarmuuden vähentäminen on keskeisessä asemassa 
erityisesti tuotaessa uusia innovaatioita markkinoille tai muutoin yhteis-
kuntaan. Toisin sanoen epävarmuutta vähentämällä parannetaan dynaamis-
ta tehokkuutta. 
 

Markkinoille tulon edistämispyrkimys voi edellä mainitun ohella il-
metä monin eri tavoin. Seuraavassa mainitaan pari esimerkkitapaus-
ta. Patenttilain (550/1967) 3 §:n uudistuksella pyrittiin helpotta-
maan rinnakkaisvalmisteiden tuloa markkinoille (lääkelupamenette-
lyä koskevien direktiivien mukaisesti).91 Vastaavasti markkinoille 
tuloa voidaan edistää purkamalla tiettyjen elinkeinojen luvanvarai-
suutta. Tosin tämä ei ole itseisarvo, koska tiettyjen elinkeinojen lu-
vanvaraisuudella voi olla hyvinkin vahvat perustelut. Lisäksi voi-
daan viitata sähkömarkkinalain (386/1995) uudistukseen, jolla hel-
potettiin pienimuotoisen sähköntuotannon verkkoon pääsyä sähkön-
jakeluverkoissa92. 

 
Lakiesityksissä on aika ajoin muutoinkin puhuttu juuri luottamuksesta, jo-
ka voidaan siis kääntää pyrkimykseksi minimoida epävarmuutta markki-
noilta. Seuraavassa on muutama esimerkki asiaan liittyen: 

– Sähköisen kaupankäynnin on katsottu voivan kehittyä vain, jos se 
saavuttaa kuluttajien luottamuksen. Toisaalta luottamusta ei ole kat-
sottu lisäävän sen, että sähköisessä kaupankäynnissä luovuttaisiin 

                                                           
91 Ks. tarkemmin HE 225/2005 vp. 
92 Ks. tarkemmin HE 181/2006 vp. 
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sellaisesta kuluttajansuojasta, jota kaupankäynnissä on vakiin-
tuneesti noudatettu.93  

– Ryhmäkannemenettelyn katsottiin parantavan kuluttajien luottamus-
ta oikeusjärjestelmän toimivuuteen ja koska sen myötä he voisivat 
luottaa, että heidän oikeutensa tulisivat paremmin turvatuksi käy-
tännössä, markkinoiden toimivuus paranisi.94 

– Viestintämarkkinalain (393/2003) muutoksella tähdättiin kuluttajien 
luottamuksen lisäämiseen viestintäpalveluiden tarjontaan sääntele-
mällä vastuun jaosta uudenlaisissa väärinkäytöstilanteissa.95 

 
Useahkosti toistuva perustelu lainsäädännön ja yksittäisten lainkohtien 
uudistamisessa on ollut luottamuksen lisääminen markkinoilla. Tämä on 
omiaan parantamaan markkinoiden toimivuutta, ja on siten taloustieteelli-
sestä näkökulmasta hyvin perusteltua. Käytettävissä ei ole kuitenkaan ollut 
empiiristä evidenssiä siitä, minkälaisia tosiasiallisia vaikutuksia luotta-
muksen lisäämiseen tähtäävillä lainsäädäntötoimilla on ollut.  
 
 

                                                           
93 HE 79/2000 vp. 
94 HE 154/2006 vp. 
95 HE 231/2005 vp. 
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2.6 Epätäydellinen kilpailu lainsäätäjän  
 haasteena 

2.6.1 Lähtökohtia 

Monet sääntelyongelmat voitaisiin sivuuttaa, jos markkinoilla vallitsisi täy-
dellinen kilpailu. Tällaisille markkinaolosuhteille ovat ominaisia seuraavat 
tunnusmerkit: 

– markkinoilla on lukuisa joukko myyjiä ja ostajia, jotka eivät voi vai-
kuttaa hyödykkeen hintatasoon eli ne ovat hinnanottajia; 

– markkinoilla on täydellinen informaatio: osapuolet tietävät kaiken 
tarpeellisen vaihdannan kohteena olevista hyödykkeistä ja muistakin 
vaihdannan kannalta relevanteista seikoista; 

– markkinoille on vapaa pääsy (entry) ja markkinoilta on myös vapaa 
poispääsy (exit); 

– markkinoilla myytävät hyödykkeet ovat samanlaisia eli markkinat 
ovat homogeeniset. 

 
Täydellisen kilpailun maailma on hyvin usein kaukana reaalimaailmasta. 
Senpä vuoksi yhdeksi perusteluksi oikeudelliselle sääntelylle voi muodos-
tua epätäydellinen kilpailu. Sillä on monia muotoja. Monopoli on markki-
namuoto, jossa markkinoilla on vain yksi myyjä. Monopsoni on puolestaan 
markkinamuoto, jossa markkinoilla on vain yksi ostaja. Jos markkinoilla 
myyjiä on vain yksi samoin kuin ostajia, puhutaan bilateraalisesta mono-
polista. Erikseen kannattaa mainita luonnollinen monopoli, jonka kyseessä 
ollen keskimääräiset kustannukset eli yksikkökustannukset laskevat tuo-
tannon kasvaessa.96 Oligopolilla tarkoitetaan markkinamuotoa, jossa 
markkinoilla on vain muutama yritys, jotka tekevät päätöksensä toinen 
toistaan seuraten. Kun päätöksenteko tapahtuu toinen toistaan seuraten, 
puhutaan strategisesta käyttäytymisestä. Oligopsonissa tilanne on puoles-
taan se, että ostajapuolella on vain muutamia talousyksiköitä, jotka käyt-
täytyvät strategisesti.  

Lisäksi on syytä panna merkille, että markkinoilla ongelmia voi aiheut-
taa myös ylikilpailu. Tämän taustalla on usein tietyn toimialan pitkäaikai-
nen ylikapasiteetti. Markkinoiden päätyminen tasapainoon voi kestää pit-
käänkin, jos toimialaa leimaa vangin dilemma. Tällöin kaikkien osapuolten 
kannalta kokonaisuutena arvioiden olisi paras, jos ylikapasiteetti toimialal-
ta rationalisoitaisiin. Mutta yksittäiselle elinkeinonharjoittajalle saattaa 

                                                           
96 Ks. luonnollisen monopolin sääntelystä esimerkiksi Leppämäki (1999), 219–236. 
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osoittautua houkuttelevaksi odottaa, että muut yritykset leikkaavat kapasi-
teettiaan. Koska kaikki elinkeinonharjoittajat ajattelevat samalla tavalla, 
ajaudutaan siihen, että toimialalla on ylikapasiteettia liian pitkään. Ylikapa-
siteetti saattaa johtua toki muistakin syistä, kuten siitä, että tuotantokapasi-
teetti on jouduttu mukauttamaan hetkellisiin kysynnän huippuihin. Esi-
merkkinä olkoot matkailupalvelut, joita koskevat investoinnit tehdään vilk-
kaimman turistisesongin mukaan. Lisäksi ylikilpailuun voidaan ajautua 
luonnollisen oligopolin olosuhteissa: tällöin toimialalle mahtuu vain muu-
tamia myyjäyrityksiä.97  

Oma ongelmansa on se, minkälaisella lainsäädännöllä tai muulla tavoin 
kilpailuongelmiin puututaan. Ensinnäkin kilpailunrajoituslailla (480/1992) 
säännellään yleisesti kilpailua rajoittavia sopimuksia, määräävän markkina-
aseman väärinkäyttöä sekä tietyssä määrin yrityskauppoja98. Erityisellä 
kilpailunrajoituslainsäädännöllä, kuten viestintämarkkina- ja sähkömarkki-
nalailla, puututaan puolestaan viestintä- ja sähkömarkkinoilla aktualisoitu-
viin kilpailuongelmiin sen ohella, että tällöin saatetaan soveltaa myös kil-
pailunrajoituslakia. Erityiseen kilpailunrajoituslainsäädäntöön kuuluu 
myös maakaasumarkkinalaki (508/2000).99 
 

Ongelmallisempi kysymys on sen sijaan se, voidaanko esimerkiksi 
kuluttajansuojalainsäädäntöä motivoida kilpailuongelmista käsin. 
Hieman tarkentaen: Kuluttajansuojan tarvetta on perusteltu muun 
muassa siitä käsin, että varsinkin suurilla yrityksillä on markkina-
voimaa, jonka avulla ne pahimmillaan pystyvät alistamaan kuluttajat 
tahtoonsa. Elinkeinonharjoittajalla katsotaan olevan markkinavoi-
maa, jos se pystyy nostamaan hyödykkeen hinnan rajakustannusten 
yläpuolelle tuotantoa rajoittamalla. Käsitys kuluttajansuojalainsää-
dännöstä keinona saada yritysten markkinavoima kuriin on kuiten-
kin asetettu kirjallisuudessa kyseenalaiseksi yhtäältä, koska markki-
navoiman aiheuttamia ongelmia voidaan säännellä kilpailulainsää-
dännöllä, ja toisaalta, koska suurimmalla osalla yrityksiä ei ole 
markkinavoimaa sanottavassakaan määrin. Myös käytännön kulutta-
jansuojaongelmat ilmenevät usein markkinoilla, joilla on useita pie-
niä yrityksiä, joten markkinavoimaperustelu kuluttajansuojalainsää-
dännölle ei saa tukea tästäkään näkökulmasta. Lisäksi kuluttajan-
suojan on osoitettu olevan epätarkoituksenmukainen keino markki-
navoimasta aiheutuvien ongelmien korjaamiseksi.100  

 
 

                                                           
97 den Hertog (2000), 226–227. 
98 Ks. erityisesti HE 11/2004 vp. 
99 Ks. terminologiasta Määttä (2004).  
100 Ks. tarkemmin Gomez (2003) ja hänen mainitsemansa lähteet. 
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2.6.2 Kilpailun edistäminen ei ole  
 kilpailunrajoituslainsäädännön yksinoikeus 

Monella ja monenlaisella lainsäädännöllä voidaan edistää kilpailua mark-
kinoilla. Esimerkiksi tilintarkastusdirektiivin toimeenpanon yhteydessä 
tuotiin selkeästi esille, että näin parannetaan tilinpäätösten vertailtavuutta 
eri maiden välillä101. Tästä ei ole pitkä matka väittämään, että näin pysty-
tään lisäämään kilpailua markkinoilla, millä puolestaan on yleensä hintoja 
alentava vaikutus.  

Varsin usein kilpailun edistämistä koskeva argumentti nousee esille la-
kiesitysten yksityiskohdissa. Esimerkiksi sähköisistä lääkemääräyksistä 
annetun lain (61/2007) esitöissä on korostettu sitä, että lainsäädännöllä on 
varmistettava käytettävien tietojärjestelmien avoimuus siten, että eri ohjel-
mistonvalmistajat voivat tuottaa sähköisen lääkemääräyksen laatimiseksi ja 
toimittamiseksi tarvittavat järjestelmät102. Toisin sanoen sanotunlaisella 
järjestelyllä pyritään turvaamaan kilpailuneutraliteetti markkinoilla.  

Mielenkiintoinen asiakokonaisuutensa tässä yhteydessä on sopimuspak-
ko. Erityistilanteissa elinkeinonharjoittajille on säädetty velvollisuus solmia 
sopimus jokaisen siihen halukkaan ja perustellut ehdot täyttävän vastapuo-
len kanssa, ellei siihen ole perusteltuja yksilöllisiä vastasyitä, kuten jatku-
via olennaisia maksujen laiminlyöntejä.103 Sopimuspakosta on säädetty 
esimerkiksi liikennevakuutusasetuksessa (324/1959), luottolaitostoimin-
nasta annetussa laissa (121/2007), sähkömarkkinalaissa ja viestintämarkki-
nalaissa. Oikeustaloustieteellisesti sopimuspakkoa voidaan perustella sillä, 
että toisella markkinaosapuolista on erittäin vahva markkina-asema toiseen 
nähden ja vielä sellaisten hyödykkeiden osalta, jotka ovat tälle välttämät-
tömiä. Tässä suhteessa sopimuspakko on nähtävissä analogisena sääntelynä 
sille, että kilpailunrajoituslaissa rajoitetaan määräävässä markkina-
asemassa olevan elinkeinonharjoittajan mahdollisuuksia liikesuhteesta pi-
dättäytymiseen. Tarkasteluajanjaksona sopimuspakko on ulotettu perus-
pankkipalveluihin luottolaitostoiminnasta annetun lakiin tehdyllä muutok-
sella104.105  

                                                           
101 Ks. tarkemmin tilintarkastuslain uudistuksesta HE 194/2006 vp. 
102 HE 250/2006 vp. 
103 Ks. lyhyt katsaus sopimuspakosta esimerkiksi Määttä (2005), 192–194. 
104 Ks. tarkemmin HE 33/2002 vp. 
105 Jossain määrin sopimuspakolle voi hakea perusteluja myös niin sanotusta tilannekoh-
taisesta monopolivoimasta (situational monopoly). Toisin sanoen, vaikka elinkeinonhar-
joittajalla ei olisi sellaisenaan markkinoilla merkittävääkään markkinaosuutta tai muutoin 
yleisesti markkinavoimaa, tällä voi tietyssä tilanteessa olla markkinavoimaa asiakastaan 
kohtaan siinä määrin, että oikeudellinen sääntely puoltaa paikkaansa.  
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Kuluttajansuojalain suhde kilpailuun on monivivahteinen asiakokonai-
suus. Tässä voidaan viitata muutamiin yksityiskohtiin. Esimerkiksi informaa-
tio-ohjaukseen siirtymistä yhdistetyissä tarjouksissa ja kylkiäisissä perustel-
tiin tavoitteella lisätä kilpailua laajentamalla sallittujen kilpailukeinojen vali-
koimaa.106 Asialliseen ja totuudenmukaiseen vertailevaan mainontaan on 
Suomessa puolestaan suhtauduttu sallivasti muun muassa, koska se lisää ku-
luttajien tiedonsaantimahdollisuuksia ja tehostaa kilpailua.107  

Viestintämarkkinalakia uudistettaessa kilpailuaspekti jouduttiin otta-
maan huomioon mielenkiintoisella tavalla.108 Teleyritysten vakiosopi-
musehdoissa todettiin olevan epäkohtia ja jopa eräitä kuluttajansuojalain 
vastaisia sopimusehtoja. Tehdyn selvityksen perusteella ongelmat vaikutti-
vat kaiken lisäksi samantyyppisiltä kaikissa tutkituissa teleyrityksissä, min-
kä perusteella päädyttiin siihen, ettei kilpailukaan riittänyt turvaamaan 
kuluttajan asemaa kaikissa asiakysymyksissä. Kuluttajahan ei voinut siir-
tymällä operaattorilta toiselle välttää mainittuja epäkohtia. Niinpä lakiuu-
distuksessa päädyttiinkin esittämään erityislainsäädäntöön säännöksiä epä-
kohtien poistamiseksi.  

Esimerkkejä lainsäädäntöuudistuksista, joissa ilmeisenä perusteluna on 
ollut nimenomaan kilpailun edistäminen, on löydettävissä vielä muitakin. 
Tässä voidaan viitata sähkömarkkinalakiin, joka sisältää nykyisin säännök-
sen, jonka mukaan verkonhaltija ei saa periä erillistä maksua sähkönmyyjän 
vaihtamiseen liittyvistä suoritteistaan.109 Sääntelyn selkeänä pyrkimyksenä 
on vähentää transaktiokustannuksia asiakkaan vaihtaessa sähkön toimitta-
jaa110. 

Toisaalta on pakko todeta, että lainsäädäntöuudistukset eivät välttämät-
tä kaikin puolin aina ole kilpailua edistäviä. Esimerkiksi vuoden 2007 hei-
näkuun alussa voimaan tulleessa tilintarkastuslaissa poistettiin mahdolli-
suus valita maallikkotilintarkastaja yhteisön tilintarkastajaksi.111 Tällaiset 
uudistukset nostavat esille kysymyksen siitä, vahvistaako uudistus tietyn 
ammattikunnan, tässä tapauksessa hyväksyttyjen tilintarkastajien markki-
navoimaa, ja onko tämä samalla omiaan kohottamaan tilintarkastuspalvelu-
jen hintatasoa markkinoilla.  

                                                           
106 HE 79/2000 vp.  
107 Ks. lähemmin HE 79/2000 vp. 
108 Ks. tarkemmin HE 231/2005 vp. 
109 Ks. tarkemmin HE 218/2002 vp. 
110 Toisaalta on syytä muistuttaa, että yhtenä kitkatekijänä tavaran toimittajan vaihtami-
sessa on niin sanottu status quo -harha: ihmiset ovat perin uskollisia niitä liikkeitä koh-
taan, joista he ovat aikaisemminkin tuotteita hankkineet. 
111 Ks. tarkemmin HE 194/2006 vp. 
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Epätäydellisen kilpailun aiheuttamat ongelmat ovat varsin usein moti-
voineet lainsäädäntöuudistuksia. Kysymys ei ole tällöin ollut pelkästään 
kilpailulainsäädännöstä, vaan kilpailunäkökohtia on korostettu myös muil-
la lainsäädäntölohkoilla. 
 
 
2.7 Transaktiokustannusten minimointi  
 sääntelyn taustalla 

Oikeustaloustieteen piirissä korostetaan, että varallisuus- ja sopimusoikeu-
den keskeisenä funktiona on vähentää transaktio- eli liiketoimikustannuk-
sia. Transaktiokustannusten minimointia koskevaa kysymystä on kiintoisaa 
peilata yleisemmin lainsäädäntöuudistuksia vasten, vaikka läpikäydyssä 
lainvalmisteluaineistossa ei kertaakaan ole eksplisiittisesti puhuttu transak-
tiokustannuksista. Tässäkin tapauksessa transaktiokustannusten minimointi 
on nähtävissä siis implisiittisenä argumenttina lainsäädäntöuudistusten 
puolesta. Esimerkiksi luottotietolakia säädettäessä hallituksen esityksessä 
HE 241/2006 todettiin lailla turvattavan ”se, että nekin elinkeinonharjoitta-
jat samoin kuin kotitaloudet, jotka vain satunnaisesti tarvitsevat luottotieto-
ja, voivat saada ne nopeasti ja kohtuullisin kustannuksin.” 

Toisaalta transaktiokustannuksetkin on hyvä suhteuttaa niihin hyötyi-
hin, joita lisääntyvillä transaktiokustannuksilla voidaan saada aikaan. Eli 
huomioon on otettava aina niin kustannukset kuin hyödyt eikä suinkaan 
vain toista näistä112. Tarkastellaan seuraavassa asiakokonaisuutta ensisijai-
sesti transaktiokustannustyypeittäin eriteltynä.  

Etsintäkustannuksilla tarkoitetaan potentiaalisten sopimuskumppanien 
tai asiakkaiden etsimisestä ja löytämisestä aiheutuvia kustannuksia. Sopi-
muskustannuksilla tarkoitetaan sopimusneuvotteluista ja sopimuksen laa-
timisesta aiheutuvia kustannuksia. Valvontakustannuksilla tarkoitetaan so-
pimuksen tavoitteiden toteuttamisesta ja sopimusvelvoitteiden täyttämistä 
varmistavista toimista aiheutuvia kustannuksia113. Näitä komponentteja on 
kutsuttu ennakollisiksi transaktiokustannuksiksi.114 Hyvin usein oikeus-
taloustieteellisessä kirjallisuudessa tyydytään mainittujen kolmen kustan-
nuskomponentin huomioon ottamiseen.  

                                                           
112 Yllä mainittu osoittaa osaltaan, kuinka tärkeässä asemassa kustannus–hyöty-analyysi 
lainvalmistelun yhteydessä periaatteessa on. Asia erikseen ovat ne käytännön vaikeudet, 
joihin kustannus–hyöty-analyysissä usein törmätään.  
113 Valvontakustannuksista on käytetty myös nimitystä turvaamiskustannukset. 
114 Ks. esimerkiksi Kanniainen & Määttä & Timonen (1996b), 27.  
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Toisaalta transaktiokustannukset voidaan ymmärtää laajemmin. Jälki-
käteisiin transaktiokustannuksiin voidaan lukea seuraavat erät. Virhesuori-
tuskustannuksilla tarkoitetaan sitä, kun sopimuksen mukainen suoritus ei 
toteudu edellytetyllä tavalla. Tinkimiskustannuksilla tarkoitetaan sitä, kun 
osapuolet pyrkivät yhteistyössä korjaamaan tai minimoimaan virhesuori-
tuksen vaikutuksia. Järjestelmäkustannukset aiheutuvat puolestaan niistä 
mekanismeista, joiden kautta tai avulla sopimusriidat ratkaistaan. Lisäksi 
on otettava huomioon täytäntöönpanokustannukset, jotka aiheutuvat val-
vonta- ja turvaamistoimien tai mekanismien täytäntöönpanosta.115  

Transaktiokustannusten suuruuteen vaikuttaa koko joukko erilaisia teki-
jöitä:116 

– Mitä ”vakioidumpia” hyödykkeet ovat, sitä alhaisemmat ovat trans-
aktiokustannukset, kun taas uniikkien hyödykkeiden kohdalla tilan-
ne on päinvastoin. 

– Mitä selkeämmät ja yksinkertaisemmat oikeudet ovat, sitä alhai-
semmat ovat transaktiokustannukset.  

– Mitä vähemmän osapuolia liiketoimessa on mukana, sitä alhaisem-
mat ovat transaktiokustannukset. 

– Mitä ystävällismielisemmät liiketoimen osapuolet ovat, sitä pie-
nemmät ovat transaktiokustannukset. 

– Mitä tutumpia osapuolet ovat toisilleen, sitä alhaisemmiksi transak-
tiokustannukset jäävät. 

– Jos suoritukset ovat samanaikaisia, transaktiokustannukset jäävät 
alhaisemmiksi kuin jos ne ovat eriaikaisia. 

– Mitä halvemmaksi sopimusrikkomuksesta rankaiseminen muodos-
tuu, sitä alhaisemmiksi jäävät transaktiokustannukset. 

 
Toisaalta edellä on mainittu ainoastaan yleisellä tasolla liikkuvia esimerk-
kejä transaktiokustannusten suuruuteen vaikuttavista kriteereistä. Elävä 
elämä voi sisältää huomattavan paljon nyansseja tässä suhteessa ja kaiken 
lisäksi sellaisia kriteereitä, joita edellä ei ole mainittu117. Erittäin tärkeä 
näkökohta transaktiokustannusten suuruuden kannalta on esimerkiksi se, 
ovatko osapuolet organisoituneet yhteisöksi vai toimivatko he ”omin nok-
kinensa”. Ronald H. Coase (1937) perustelikin nimenomaan transaktiokus-
tannusten minimoinnilla sitä, että markkinoille on muodostunut yrityksiä.  
                                                           
115 Ks. esimerkiksi Kanniainen & Määttä & Timonen (1996b), 27. Yllä mainittu osoittaa 
myös osaltaan sen, että rajanveto hallinto- ja transaktiokustannusten välillä on häilyvä.  
116 Ks. lyhyt yhteenveto Cooter & Ulen (2004), 94. 
117 Esimerkiksi, jos osapuolet ovat samanlaisia keskenään, heidän on todettu pääsevän 
helpommin sopimukseen, kuin jos he eivät ole samanlaisia keskenään. Tässä samanlai-
suudella viitataan erityisesti preferenssien samankaltaisuuteen. 
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Edellä on painotettu transaktiokustannusten minimointia keskeisenä 
funktiona oikeusjärjestelmässä. Toisaalta on pantava merkille, että transak-
tiokustannusten väheneminen saattaa sellaisenaan luoda uudenlaisia sään-
telyn tarpeita. Esimerkkinä olkoot rahoituspalvelut, erityisesti pankkipal-
velut, joiden tarjoaminen verkossa on lisääntynyt hyvin nopeasti. Tämä on 
osaltaan johtanut siihen, että kuluttajansuojalakiin on säädetty uusi 6 a luku 
rahoituspalvelujen ja rahoitusvälineiden etämyynnistä.118  

Siirrytään etsintäkustannuksiin. Esimerkiksi tavaramerkin funktiona on 
vähentää kuluttajan etsintäkustannuksia: tavaramerkin avulla kuluttajalle 
informoidaan hyödykkeen laadusta eikä hänen tarvitse kiertää epätietoisena 
liikkeestä toiseen löytääkseen haluamansa tuotteen.119 Tavaramerkin in-
formatiivinen luonne ilmenee muun ohella siitä, ettei tavaramerkkinä voi 
rekisteröidä merkkiä, ellei se palvele mitään tarkoitusta. Näin on myös sil-
loin, kun halutaan rekisteröidä ainoastaan tuotteen yleisnimi, kuten ”ham-
masharja” tai ”kamera”. Tätä voidaan pitää perusteltuna, koska jos tällaiset 
tunnukset rekisteröitäisiin tavaramerkkeinä, tunnuksilla ei suinkaan edistet-
täisi kilpailua vaan pikemminkin luotaisiin monopolivoimaa.120 Etsintäkus-
tannusten minimoinnin kannalta on myös tärkeää, ettei kukaan muu kuin 
merkin haltija saa elinkeinotoiminnassa käyttää tavaroidensa tunnuksena 
kyseiseen tavaramerkkiin sekoitettavissa olevaa merkkiä tavarassa, sen 
päällyksessä tai muulla tavoin.  

Edellä mainitut näkökohdat on hyvä suhteuttaa verkkotunnuslakiin 
(228/2003).121 Verkkotunnusten funktiona voi nimittäin nähdä etsintäkus-
tannusten minimoinnin samalla tavalla kuin tavaramerkinkin funktio toteu-
tuu: verkkotunnukset mahdollistavat vaivattomasti sen, että esimerkiksi 
kuluttajat löytävät yrityksistä ja niiden tarjoamista palveluista tietoa inter-
net-tietoverkossa. Tätä vahvistaa se, ettei verkkotunnus saa perustua oi-
keudettomasti toisen suojattuun nimeen tai merkkiin taikka luonnollisen 
henkilön nimeen122. Tällä tavoin estetään osaltaan siis sitä, etteivät esimer-
kiksi kuluttajat päädy palveluita etsiessään väärille internet-sivustoille123. 
Verkkotunnukset eivät kuitenkaan vastaa tavaramerkkejä kaikilta osin. 
Esimerkiksi yksityishenkilö voisi hakea verkkotunnuksekseen mitä tahansa 
                                                           
118 Ks. tarkemmin HE 122/2004 vp. 
119 Ks. laajemmin Landes & Posner (1987b) sekä Landes & Posner (2003), luku 7. 
120 Ks. esimerkiksi Määttä (2005), 136–137. 
121 Ks. tältä osin esimerkiksi HE 96/2002 vp ja HE 125/2004 vp, joissa on kysymys verk-
kotunnuslain esitöistä. 
122 Verkkotunnuslain 4.3 §. 
123 Samalla yllä mainittu kuvastaa pyrkimystä varallisuusoikeuksien, tässä tapauksessa 
verkkotunnusten eksklusiivisuuteen. Mainittu kriteeri on puolestaan osaltaan avainase-
massa tehokkaan varallisuusoikeusjärjestelmän kannalta. Muita kriteereitä ovat varalli-
suusoikeuksien siirtokelpoisuus ja universaalisuus.  
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vapaana olevaa yleisnimeä, joita vaikkapa juuri edellä mainitut ”ham-
masharja” ja ”kamera” edustavat124. Onko siis lainsäädäntö tältä osin koh-
dalleen osunut, koska se ei välttämättä palvele etsintäkustannusten mini-
mointia ja erityisesti, koska se ei ole omiaan edistämään kilpailua?  
 

Edellä esitetty kuvastaa samalla siis sitä, ettei tavaramerkin tai verk-
kotunnusten funktio suinkaan tyhjenny etsintäkustannusten mini-
mointiin, vaan tärkeässä asemassa on myös pyrkimys kilpailun edis-
tämiseen markkinoilla. Tässä valossa on ymmärrettävää, että tava-
ramerkit yhtä lailla kuin verkkotunnukset voivat olla voimassa peri-
aatteessa ikuisesti. Asia erikseen on se, että esimerkiksi verkkotun-
nukset ovat voimassa kerrallaan enintään kolme vuotta, mutta ne 
voidaan uudistaa rajattoman monta kertaa125. Sen sijaan esimerkiksi 
patenttien voidaan katsoa aiheuttavan hyvinvointitappioita, koska ne 
tarjoavat patentinhaltijalle yksinoikeuden keksinnön hyväksikäyt-
töön. Patentin voimassaoloaikaa onkin rajattu hyvinvointitappioiden 
vähentämiseksi.  

 
Tilintarkastusdirektiivin toimeenpanossa ja sen myötä tilintarkastuslain 
muutoksessa voidaan varsin selkeästi nähdä olleen pyrkimyksenä sen, että 
etsintäkustannukset saadaan minimoitua. Kun tilintarkastettujen tilinpää-
tösten luotettavuus ja vertailtavuus paranee, voidaan sillä vähentää etsintä-
kustannuksia siinä mielessä, että yrityksen liikekumppani uskaltaa ryhtyä 
paremmin liiketoimiin asianomaisen yrityksen kanssa. Esimerkiksi tällä 
tavalla vältetään osaltaan se, että liikekumppanien ei tarvitse ryhtyä kunkin 
tahollaan selvitystyöhön sen varmistamiseksi, että yrityksen asiat ovat 
”kunnossa”. Samalla on syytä korostaa, että on huomattavasti huokeampaa, 
että yksi tilintarkastaja huolehtii tästä luotettavuuden selvittämisestä, kuin 
että lukuisa joukko liikekumppaneista kukin tahollaan huolehtisi tällaisesta 
selvitystyöstä.126 

Varsin kiintoisa asia etsintäkustannusten kannalta koskee KSL 3 luvun 
1 §:ssä tarkoitettuja kohtuuttomia sopimusehtoja. Lähtökohtana on se, että 
elinkeinonharjoittajan on ilmoitettava kohtuullisessa ajassa etukäteen ku-
luttajalle toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanomisesta, ellei 
irtisanomiselle ole painavaa perustetta. Irtisanomisajan tarkoituksena on 

                                                           
124 Ks. esimerkiksi HE 125/2004 vp. 
125 Mielenkiintoinen sääntelyteoreettinen ongelma on se, kuinka usein verkkotunnuksen 
uudistamisen olisi taloudellisesti tarkoituksenmukaisinta tapahtua. Yhtäältä lyhyt uudis-
tamisaikaväli johtaa verkkotunnusten haltijoiden hallintokustannusten kasvuun, mutta 
toisaalta pitkä uudistamisaikaväli on omiaan johtamaan siihen, että verkkotunnuksia jää 
käyttämättömiksi, kun esimerkiksi verkkotunnuksen haltijana oleva yritys lopettaa toi-
mintansa.  
126 Ks. lähemmin HE 194/2006 vp. 
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varata sopijapuolelle järjestelyaikaa ennen sopimussuhteen päättymistä 
mahdollisesti tarvittavan uuden sopimuksen solmimista varten.127 Toisin 
sanoen irtisanomisaika palvelee vastaisten etsintäkustannusten minimoin-
tia.  

Siirrytään sopimuskustannuksiin. Vaikka muotovapauden periaate on-
kin sopimusoikeutemme yksi kulmakivi, siitä on eräissä tapauksissa tingit-
ty. Tässä voidaan viitata osamaksukaupasta annetun lain (91/1966) 1 a §:n 
1 momenttiin, jonka mukaan osamaksukauppaa tarkoittava sopimus on 
tehtävä erityiselle kaavakkeelle, jonka kauppa- ja teollisuusministeriö on 
vahvistanut. Asianomainen kaavake helpottanee sopimuksen tekemistä 
siinä määrin, että sen käyttöä voi perustella sopimuskustannusten mini-
moinnilla. Toisaalta tällä tavoin voitaneen vähentää myös virhesuoritus-
kustannuksia. Vastaavalla tavalla lääkemääräyksen sisältö on Kansanelä-
kelaitoksen sairausvakuutuslain (1224/2004) perusteella vahvistaman kaa-
van mukainen ja siinä on otettu huomioon lääkemääräyksen toimittamises-
ta tarvittavat asiat128.  

Esimerkkien ketjua voidaan jatkaa KSL 6 luvun 8 §:ssä mainitulla ko-
timyyntiasiakirjalla, jota on käytettävä – kuten nimityskin viittaa – elinkei-
nonharjoittajan ja kuluttajan välisessä kotimyynnissä. Tämän vuosikym-
menen alussa päädyttiin siihen, että kotimyyntiasiakirjan kaava on yksin-
omaan kauppa- ja teollisuusministeriön vahvistama. Samalla luovuttiin 
Kuluttajaviraston oikeudesta vahvistaa muita kaavoja. Tarkoituksena oli, 
että ministeriö vahvistaisi aikaisempaa joustavamman mallikaavan tai tar-
vittaessa useampia kaavoja, jotka soveltuisivat erityyppisiin sopimuksiin 
niin, että tarvetta hyväksyttää elinkeinonharjoittajan omia kaavoja ei enää 
olisi.129 On selvää, että tällä tavoin mittakaavaetuja voidaan hyödyntää 
huomattavasti paremmin kuin tilanteessa, jossa kukin elinkeinonharjoittaja 
vahvistuttaisi viranomaisella omia kaavojaan.  
 

Mittakaavaedut ovat ilmenneet lainvalmistelun yhteydessä muutoin-
kin. Esimerkiksi, kun velan vanhentumista koskevaa lainsäädäntöä 
uudistettiin, yhtenä olennaisena osana uudistusta oli eri laeissa ole-
vien vanhentumisäännöksien yhdenmukaistaminen130. 

 
Joskus lakiuudistukset ovat olleet omiaan lisäämään sopimuskustannuksia. 
Esimerkiksi viestintämarkkinalain uudistuksen todettiin eräiltä osin edel-

                                                           
127 Ks. lähemmin HE 218/1994 vp. 
128 Tosin yllä mainittu sääntö kaavakkeen käyttämisestä ei ole poikkeukseton, ks. myös 
HE 250/2006 vp. 
129 Ks. tarkemmin HE 79/2000 vp.  
130 Ks. tarkemmin HE 187/2002 vp. 
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lyttävän teleyrityksiltä vakiosopimusehtojen uudistamista, mistä luonnolli-
sesti aiheutui yrityksille jossain määrin kustannuksia (so. sopimuskustan-
nuksia). Toisaalta tällöinkään ei pidä tuijottaa ainoastaan sopimuskustan-
nuksiin, vaan kokonaisuuteen eli siihen, ovatko lainsäädäntötoimista saa-
vutettavissa olevat hyödyt suuremmat kuin niistä aiheutuvat kustannukset.  

Sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain esityöt131 ovat hyvä esi-
merkki siitä, että lailla tähdätään transaktiokustannusten vähentämiseen 
kokonaisuutena riippumatta siis yksittäisestä kustannuskomponentista. Täl-
tä osin tulee hyvin esille myös kaksi tärkeää näkökohtaa. Ensinnäkin sään-
telyn taustalla on mittakaavaetujen hyödyntäminen: jotta sähköisen lääke-
määräyksen avulla saavutetaan merkittäviä hyötyjä lääkitysten hallinnassa, 
sen käytön on oltava laajaa, ja sen vuoksi sanotunlainen määräys katsottiin 
tarpeelliseksi ottaa käyttöön kaikissa terveydenhuollon toimintayksiköissä 
ja apteekeissa. Täsmennyksenä todettakoon, että tällöin yksikkökustannuk-
set (per lääkemääräys) alenevat sitä mukaa, mitä useampia lääkemääräyk-
siä kirjoitetaan sähköisesti132. 

Toiseksi käsillä oleva tapaus kuvastaa hyvin, miten veteen piirretty vii-
va transaktio- ja hallintokustannusten välinen rajanveto on. Esimerkiksi, 
onko kysymys hallintokustannuksista, jos lääkäri kirjoittaa reseptin tai lää-
kemääräyksen terveyskeskuksessa, mutta toisaalta onko kysymys transak-
tiokustannuksista, jos sama lääkäri kirjoittaa potilaalleen lääkemääräyksen 
yksityisellä lääkäriasemalla? Kysymys korostaa ainakin sitä, ettei transak-
tio- ja hallintokustannusten välistä rajanvetoa tulisi ylikorostaa, koska mo-
lemmissa tapauksissa on kyse samanlaisesta kitkatekijästä potilaan ja lää-
kärin välisessä toiminnassa.133 

Palataan kokonaistransaktiokustannusten minimointiin lääkemääräysten 
yhteydessä. Ensinnäkin etsintäkustannusten kannalta tärkeässä asemassa on 
se, että potilas voi noutaa määrätyn lääkkeen mistä tahansa haluamastaan 
apteekista. Toisaalta paperiresepti mahdollistaa joustavasti sen, että poti-
laan ei tarvitse itse noutaa lääkettä apteekista, vaan sen voi noutaa potilaan 
pyynnöstä muukin henkilö.134 Lähinnä valvontakustannuksiksi on luettava 
se, että apteekin on varmistettava tarvittaessa reseptin oikeellisuus; erityistä 
huomiota oikeellisuuteen tulee kiinnittää silloin, kun toimitetaan väärin-
käyttöön soveltuvaa lääkettä135.  

                                                           
131 Ks. tarkemmin HE 250/2006 vp. 
132 Idea on siis vastaavanlainen kuin esimerkiksi vakiosopimusten hyödyntämisessä.  
133 Yllä mainittu voi olla tärkeähkö yksityiskohta arvioitaessa standardikustannusmene-
telmän avulla hallintokustannuksia. Ks. myös Määttä (2007a). 
134 Ks. esimerkiksi HE 250/2006 vp. 
135 Ks. esimerkiksi HE 250/2006 vp. 
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Toisaalta perinteiseen paperireseptiin on todettu liittyvän useita on-
gelmia, kuten epäselvästi kirjoitetun lääkemääräyksen virheellinen 
tulkinta apteekissa, paperireseptien väärennettävyys, paperisen lää-
kemääräyksen säilytysongelma, sekä sairausvakuutuskorvauksen 
määräämiseen liittyvät ongelmat. Sähköiseen lääkemääräykseen 
siirtymisellä katsottiin voitavan vähentää näitä ongelmia (jotka ovat 
muodossa tai toisessa tulkittavissa transaktiokustannuksiksi).136  

 
Transaktiokustannukset ovat nähtävissä useahkosti lainsäädäntöuudistus-
ten taustalla, vaikka transaktiokustannusanalyysille tyypillisellä käsitteis-
töllä lain esitöissä ei operoidakaan. Samalla on hyvä huomauttaa, että oi-
keustaloustieteessä nimenomaan korostetaan, että tähdättäessä voimavaro-
jen tehokkaaseen kohdentumiseen transaktiokustannusten minimointi on 
keskeisessä asemassa.  
 
 

2.8 Psykologisen oikeustaloustieteen tuomia  
 lisävivahteita 

2.8.1 Rationaalinen päätöksenteko lähtökohtana 

Missä kulkevat rationaalisen päätöksenteon rajat? Heti alkuun on todettava, 
että käyttäytymisen oikeudellisessa ohjaamisessa ei olisi ”mieltä”, ellei 
taustalla olisi oletus siitä, että henkilöt käyttäytyvät ainakin jossain määrin 
rationaalisesti. Samalla on kuitenkin pantava merkille, että rationaa-
lisuusoletus ei ole taloustieteessä niin vaativa kuin arkikielessä tämän ole-
tuksen voi ounastella olevan. Avainasemassa on näet, että henkilön prefe-
renssit ovat vakaat137 ja että preferenssit ovat transitiiviset138.139 
 

Taloustieteen teoreettisena ytimenä voidaan pitää juuri rationaalisen 
valinnan teoriaa. Erityisesti silloin kun on kysymys käyttäytymisestä 
eksplisiittisillä markkinoilla, tämä näkemys on ollut pitkään mono-
poliasemassa. Nyttemmin juuri psykologinen taloustiede on tältä 
osin haastanut rationaalisen valinnan teorian. Toisaalta näkemys ra-
tionaalisen valinnan teorian soveltuvuudesta implisiittisten markki-

                                                           
136 Ks. tarkemmin HE 250/2006 vp. 
137 Toisin sanoen henkilön mieltymykset eri asioihin eivät heilahtele ennakoimattomasti 
päivästä tai viikosta toiseen. 
138 Preferenssien transitiivisuutta voidaan hahmottaa seuraavalla esimerkillä: Jos henkilö 
pitää omenoista enemmän kuin banaaneista, ja jos hän pitää banaaneista enemmän kuin 
appelsiineista, hän pitää omenoista enemmän kuin appelsiineista. Hieman yksinkertaistaen 
preferenssien transitiivisuus tarkoittaa siis samaa kuin käyttäytymisen johdonmukaisuus. 
139 Ks. lähemmin yllä mainitusta asiakokonaisuudesta Ulen (2000). 
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noiden tutkimiseen on jakanut enemmän tutkijoiden mielipiteitä, ku-
ten jo tämän tutkimuksen alussa tuotiin esille.140  

 
Pääsääntöisesti rationaalisen päätöksenteon rajaamisessa on turvauduttu 
varsin kaavamaisiin sääntöihin. Esimerkiksi verkkotunnuslain mukaan 
vähintään 15-vuotiailla henkilöillä on oikeus hakea suomalaista verkko-
tunnusta141. Rajaus poikkeaa siis siitä, miten oikeustoimikelpoisuuden 
alaikäraja on asetettu. Toisaalta tässäkin suhteessa alle 18-vuotiailla henki-
löillä on holhoustoimesta annetun lain (442/1999) 24 §:n mukaan oikeus 
tehdä oikeustoimia, jotka ovat olosuhteisiin nähden tavanomaisia ja merki-
tykseltään vähäisiä. Alaikäisellä on oikeus myös määrätä siitä, minkä hä-
nen edunvalvojansa on antanut hänen vallittavakseen sekä siitä, minkä hän 
on omalla työllään ansainnut.  

Edellä mainittu johdattaa kahden sääntelyteoreettisesti keskeisen kysy-
myksen äärelle. Ensinnäkin tiettyyn ikärajaan tiukasti pitäytyvä sääntely 
kuvastaa yksityiskohtaista sääntelyä. Tällaisen säännön merkittävin etu on 
se, että sääntöä on helppo hallinnoida, minkä merkitys korostuu silloin, jos 
kiistanalaisia tapauksia muutoin voisi syntyä paljon. Toisaalta haittana on 
muun muassa se, että sääntö ei millään tavoin ota huomioon yksilöllisiä 
erityisolosuhteita ja tässä esimerkiksi sitä, että alaikäiset ja nuoret henkilöt 
voivat kypsyydeltään vaihdella hyvin paljon. 

Se, että alaikäisillä henkilöillä on oikeus tehdä oikeustoimia, jotka ovat 
olosuhteisiin nähden tavanomaisia ja merkitykseltään vähäisiä, kuvastaa 
tinkimistä täysin joustamattomasta sääntelystä. Tällaisen sääntelyn tarve 
aiheutuu oikeustaloustieteellisesti arvioiden erityisesti transaktiokustan-
nusten minimointipyrkimyksestä. Olisi hyvin työlästä ja vaivalloista, jos 
alaikäisen henkilön vanhemmat joutuisivat huolehtimaan lastensa jäätelö-
ostoksista eivätkä nämä voisi ostaa vähäarvoisia tuotteita. Toisaalta samaan 
aikaan on syytä ottaa huomioon odotetut virhekustannukset: alaikäinen 
henkilö saattaa tehdä harkitsemattoman päätöksen, ja jotta tästä aiheutuvat 
kustannukset pidetään pieninä, on hyvä rajata mahdollisuus alaikäisen 
omiin oikeustoimiin vain merkitykseltään vähäisiin toimiin. 
 

Odotetut virhekustannukset saadaan virheellisen päätöksen aiheut-
tamien kustannusten (eli virhekustannusten) ja virheellisen päätök-
sen todennäköisyyden tulona. Odotettujen virhekustannusten syno-
nyyminä voidaan käyttää käsitettä virhekustannusten odotusarvo. 
Esimerkiksi, jos todennäköisyys virheelliseen päätökseen on 0,2 ja 

                                                           
140 Ks. lähemmin Ulen (2000). 
141 Ks. lähemmin HE 125/2004 vp. 
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harkitsemattoman ostoksen arvo 100 euroa, odotetut virhekustan-
nukset ovat suuruudeltaan 20 euroa.  

 
Paljon keskustelua herättänyt teema on ollut rikollisen rationaalisuus142. 
Rikostaloustieteessä on lähdetty varsin yksiselitteisesti rikollisen rationaa-
lisesta valinnasta, vaikka lähtökohtaa on monelta taholta kritisoitu. Mie-
lenkiintoinen piirre kotimaisessa lainvalmisteluaineistossa on se, että ratio-
naalista valintaa ei ole kokonaan suljettu pois. Esimerkiksi dopingrikolli-
suuteen viitaten on hallituksen esityksessä (HE 17/2001) todettu, että täl-
laiseen rikollisuuteen liittyy yleensä sellaista suunnitelmallisuutta, jossa 
myös kiinnijäämisriski ja tekoihin liittyvät rangaistusuhat puntaroidaan 
rikoksia suunniteltaessa. Tällaisesta argumentoinnista ei ole pitkä matka 
rikostaloustieteessä pelotehypoteesin nimellä tunnettuun malliin.  

Lainvalmistelutöistä on muutoinkin mahdollista löytää perusteluja, jois-
sa on nimenomaan viitattu rationaaliseen päätöksentekoon. Esimerkiksi 
kuluttajansuojalain markkinointisäännösten yhtenä tavoitteena on todettu 
olevan pyrkimys turvata kuluttajille riittävät tiedot järkiperäisten ostopää-
tösten tekemiseksi.143 Samalla kritisoitiin aiheellisesti yhdistettyjä tarjouk-
sia ja kylkiäisiä koskevaa oikeustilaa, jossa lähdettiin esimerkiksi siitä, että 
kuulakärkikynä kirjoituslehtiön mukana oli sallittu kylkiäinen, mutta sa-
mainen kynä kylkiäisenä aikakauslehden yhteydessä ei ollut sallittu.  
 
 
2.8.2 Eräitä psykologisen oikeustaloustieteen tarjoamia  
 vivahteita oikeudellisen sääntelyn perusteluiksi 

Kokonaan uudenlaisen ja erittäin mielenkiintoisen ulottuvuuden keskuste-
luun päätöksenteon rationaalisuudesta tarjoaa psykologinen oikeustalous-
tiede (behavioural law and economics). Lähtökohtana on sen tunnustami-
nen, että ihmisten käyttäytymistä vääristävät monenlaiset tekijät. Psykolo-
ginen oikeustaloustiede tarjoaakin lukuisia uudenlaisia perusteluita oikeu-
delliselle sääntelylle. Osassa tapauksista tilanne lienee toki se, että perintei-
semminkin keinoin esimerkiksi informaatioasymmetriaan viitaten päädyt-
täisiin samansuuntaiseen lopputulokseen, mutta lienee myös tilanteita, jois-
sa psykologinen oikeustaloustiede tuo kokonaan uudenlaisen näkökulman 
sääntelyyn. Tältä osin on jatkotutkimuksen tarve toisaalta akuutti.  

Psykologisessa oikeustaloustieteessä korjaavan lainsäädännön merki-
tystä on korostettu erityisesti menettelytapasäännöksiin (tai prosessuaalisiin 

                                                           
142 Klassikkoartikkelin tähän näkökulmaan tarjoaa Becker (1968).  
143 Ks. esimerkiksi HE 79/2000 vp. 
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säännöksiin) liittyen. Käsillä olevan tutkimuksen kannalta keskittyminen 
korjaavaan aineelliseen lainsäädäntöön (debiasing through law) on mie-
lenkiintoinen aspekti. Yhtenä ongelmana – ja samalla haasteena – on Joll-
sin ja Sunsteinin (2006) mukaan se, että edes kansainvälisesti ei ole tutki-
mustuloksia siitä, miten hyvin tällainen korjaava lainsäädäntö on onnistu-
nut tavoitteidensa saavuttamisessa. Nähdäkseni asia ei ole kuitenkaan aivan 
näin yksinkertainen. Jos näet tiettyjä säännöksiä voidaan perustella kulutta-
jien rajoitetulla rationaalisuudella, kokemukset vallitsevasta oikeustilasta 
antavat viitteitä lainsäädännön toimivuudesta. Tätä näkökantaa vahvistaa 
vielä se, jos eräissä maissa lainsäädäntö rakentuu psykologisen oikeus-
taloustieteen varaan, mutta toisissa valtioissa pikemminkin epäsymmetri-
sen informaation tasapainottamisen varaan. Tällöin vertailevalla oikeusta-
loustaloustieteellisellä analyysillä on mahdollista tutkia, kumpi lähestymis-
tavoista on johtanut toivotumpaan lopputulokseen144. 

Otetaan haja-esimerkkejä kuluttajansuojalainsäädännöstä. Täsmenne-
tään kuitenkin aluksi epäsymmetrisen informaation ongelmaa tässä yhtey-
dessä. Ajatus ilmenee hyvin hallituksen esityksestä HE 127/2003, joka kos-
kee kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain 
säätämistä: ”Lähtökohtana tässä sääntelyssä on, että elinkeinonharjoittajal-
la on kuluttajaa paremmat mahdollisuudet saada tiedot kulutustavaran ja 
kuluttajapalveluksen laadusta ja ominaisuuksista, koostumuksesta, oikeasta 
ja turvallisesta käytöstä sekä hoidosta, huollosta ja säilytyksestä.” Tässä 
informaatioepätasapainossa piilee puolestaan taloustieteellisessä mielessä 
kuluttajansuojasääntelyn legitimiteetti. Samalla näin painottuu vääjäämättä 
informaatio-ohjauksen rooli kuluttajansuojassa. 

Jos asiaa katsotaan psykologisen oikeustaloustieteen näkökulmasta, jol-
loin painotetaan ihmisten rajoitettua rationaalisuutta, tilanteen arviointi voi 
muuttua olennaisesti. Vaikka kuluttajille tarjottaisiin kaikki heidän tarvit-
semansa informaatio, he eivät välttämättä toimi kuitenkaan kannaltaan 
”kannattavimmalla” tavalla. Tämän taustalla voi perinteisessä mielessä 
nähdä olevan kuluttajien vaikeus prosessoida informaatiota. Rajoitettua 
rationaalisuutta painottavassa lähestymistavassa mennään askel pidemmäl-
le tässä suhteessa. Kuluttajilla on empiirisissä tutkimuksissa todettu taipu-
mus tehdä systemaattisesti virhearviointeja. Kysymys ei siis ole yksittäis-
ten ihmisten yksittäisistä virheellisistä päätöksistä vaan laajasti käyttäyty-
mistä leimaavista virhearvioinneista. Esimerkiksi Jolls ja Sunstein (2006, 
207) ovat viitanneet tässä yhteydessä tarpeeseen korjata kuluttajien opti-
mismiharhaa. Psykologisen oikeustaloustieteen näkökulmasta pelkkä in-
formaatio-ohjaus ei siis välttämättä riitä ratkaisuksi markkinoilla vallitse-
                                                           
144 Ks. vertailevasta oikeustaloustieteestä erityisesti Mattei (1997). 
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vaan ongelmakokonaisuuteen. Toisaalta samaista lainsäädäntöä voidaan 
perustella kuluttajien rajoitetusta rationaalisuudesta käsin. Puheena olevan 
riskiharhan korjaaminen voi tapahtua lähinnä kahdella keinolla. Ensinnäkin 
tuotteelle voidaan säätää tiukemmat laatuvaatimukset tai muunlaiset stan-
dardit kuin tilastollisesti olisi perusteltua. Toiseksi tuoteturvallisuuden ta-
kaamiseksi voidaan kieltää tiettyjen tuotteiden käyttö.  
 

Viranomaisten päätöksentekoon liittyen on usein viitattu jälki-
viisausharhaan (hindsight bias). Viranomainen saattaa jälkikäteen 
arvioida esimerkiksi, että sattuneen vahingon todennäköisyys on 
huomattavasti suurempi kuin se on tosiasiallisesti ollut. Tämän 
vuoksi päädytään liian helposti siihen, että vahingon aiheuttajan kat-
sotaan menetelleen huolimattomasti, ja tämä tuomitaan vahingon-
korvausvelvolliseksi. Toisaalta jälkiviisausharha on hyvä suhteuttaa 
kuluttajien käyttäytymiselle ominaiseen riskin aliarviointiharhaan. 
Näin ollen – kylläkin yksinkertaistaen – voi sanoa, että yhden tahon 
eli viranomaisten jälkiviisausharha ”korjaa” toisen osapuolen eli ku-
luttajien aliarviointiharhaa. Tämä on luonnollisesti keskeinen näkö-
kohta arvioitaessa sääntelyn tarvetta puheena olevassa tapauksessa.  

 
Psykologisen oikeustaloustieteen valossa kuluttajansuojalain säännösten 
pakottavuutta voidaan perustella varsin yksiselitteisesti. Ensinnäkin tätä 
puoltaa kuluttajia ”vaivaava” optimismiharha. He olettavat, ettei heidän 
kohdalleen osu vahinkoja, vaikka he jopa tietäisivät, missä määrin niitä 
kuluttajankaupassa keskimäärin tapahtuu. Toisaalta tavaran mahdolliset 
virheet saattavat pidätellä kuluttajia hankinnoista sen vuoksi, että he kaih-
tavat tappioita (loss aversion). Pakottava virhesääntely kuluttajankaupassa 
voi tässä suhteessa parantaa markkinoiden toimintaa ja kääntyä myös elin-
keinonharjoittajien eduksi. Lisäksi pakottava lainsäädäntö voi puoltaa 
paikkaansa varallisuusvaikutuksen (endowment effect) vuoksi: tällaisissa 
olosuhteissa ei ole lainkaan taattua, että osapuolet pystyisivät Coasen teo-
reeman mukaisesti saavuttamaan tehokkaan neuvottelutuloksen. 

KSL 2 luvun 2 a §:ssä kielletään negatiivisen myyntimenetelmän käyttä-
minen. Kysymyksessä on markkinointi, jossa kuluttajille toimitetaan kulu-
tushyödykkeitä ilman nimenomaista tilausta. Tällainen markkinointi on kiel-
letty, jos siinä edellytetään kuluttajalta maksua, hyödykkeen palauttamista tai 
säilyttämistä taikka muuta toimenpidettä, esimerkiksi nimenomaista vastaus-
ta. Toisaalta hallituksen esityksessä HE 79/2000 negatiivisen myyntimene-
telmän kieltoa ei varsinaisesti perustella millään tavoin. Psykologisen talous-
tieteen valossa menetelmän kieltoa voidaan kuitenkin arvioida. Analogiana 
voidaan viitata tutkimukseen, jossa analysoitiin ihmisten suhtautumistapaa 
kuolemansa jälkeiseen elinluovutukseen. Tilanteessa, jossa elinluovutus 
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edellytti elinluovutustestamentin tekemistä, tämä tapahtui vain varsin har-
voin. Sen sijaan järjestelmässä, jossa elinluovutus piti kieltää tai muutoin se 
katsottiin mahdolliseksi, elinluovutusten suhteellinen osuus oli huomattavan 
suuri. Tältä osin viitataan status quo -harhaan.   

Psykologinen oikeustaloustiede on muodostumassa erittäin tärkeäksi 
vaihtoehdoksi tai täydentäjäksi perinteiselle markkinahäiriöajattelulle ana-
lysoitaessa perusteluja lainsäädäntötoimille. Kysymys on tärkeä, koska 
nämä lähestymistavat eivät suinkaan välttämättä puolla samanlaisia lain-
säädäntöratkaisuja esimerkiksi kuluttajansuojan alueella. Toisaalta psyko-
logisen taloustieteen myötä voitaneen päätyä helpohkosti ongelmiin sen 
suhteen, milloin kysymys on paternalismista, milloin taas ei.  
 
 

2.9 Erityislaatuisia ongelmakohtia  
 lainsäädännön tarpeessa ja perusteluissa   

Miksi toteuttaa uudistuksia, joiden vaikutukset jo etukäteisarvion tai käy-
tännön kokemusten perusteella saattavat todennäköisesti olla epäsuotuisia 
tai muutoin kyseenalaisia? Eräs paradoksaalinen piirre on ollut se, että 
Suomessa on esitetty otettavaksi käyttöön lainsäädäntöä, jonka komission 
tekemien selvitysten mukaan on todettu epäonnistuneen EU-tasolla tavoit-
teidensa saavuttamisessa varsin pahoin.145 Tässä voidaan viitata parturi- ja 
kampaamopalveluiden sekä pienten korjauspalveluiden arvonlisäverokan-
nan alentamiseen. Tällaisissa tapauksissa olisi oltava tavanomaista paljon 
painavammat perustelut sille, jos kansallisia voimavaroja lähdetään uhraa-
maan tällaisen lainsäädännön kehittämiseen. Samaan hengenvetoon on jo-
ka tapauksessa todettava, että liian suoraviivaisia päätelmiä kansainvälisen 
aineiston perusteella ei pidä tehdä. Tämä johtuu siitä, että esimerkiksi 
markkinaolosuhteet saattavat Suomessa olla erilaiset muihin maihin verrat-
tuna.  

Toinen esimerkki vastaavanlaisesta ongelmatilanteesta koskee käyttö-
omaisuusinvestointien nopeutettuja poisto-oikeuksia kehitysalueilla. Lain 
esitöissä tuotiin jo suoraan esille – VATT:in asiaa koskevaan tutkimukseen 
liittyen – ettei sanotunlaisella verokohtelun lievennyksellä olisi käytännös-
sä minkäänlaista aktiviteettia lisäävää vaikutusta kehitysalueilla. Tästä huo-

                                                           
145 Ks. tarkemmin HE 119/2006 vp. 
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limatta hallituksen esityksessä päädyttiin kuitenkin ehdottamaan nopeutet-
tuja poisto-oikeuksia koskevan sääntelyn jatkamista.146   

Oma lukunsa on lainsäädäntö, jonka osalta aika luultavasti on ajanut 
sen ohi. Tässä voidaan viitata indeksiehtolakiin. Tätä kysymystä tarkastel-
laan erikseen myöhemmin analysoitaessa sääntelyvaihtoehtoja, ja tällöin 
erityisesti tarvitaanko lakia tietyissä olosuhteissa lainkaan.  

Lainsäädännön perustelut on syytä asettaa kritiikille alttiiksi – ellei 
muutoin niin – ainakin tiedeyhteisössä. Puhtaasti symboliseksi jäävä lain-
säädäntö on näet pelkästään voimavarojen tuhlausta eikä millään tavoin 
taloustieteellisesti tai muutoinkaan perustavissa olevaa.  
 

                                                           
146 HE 118/2006 vp. Ks. sanottua poisto-oikeutta kohtaan esitetystä kritiikistä myös 
Määttä (2007b), 106–108. 



3 SÄÄNTELYSTANDARDIT 

3.1 Tehokkuus lähtökohdaksi? 

3.1.1 Käsitteellistä täsmennystä 

Yksinkertaisimmillaan voidaan lähteä siitä, että sääntelyn olisi oltava teho-
kasta. Hieman konkreettisemmin tämä tavoite tarkoittaisi muun muassa 
sitä, että 

– vahinkoja yhteiskunnassa olisi vähennettävä, kunnes rajakustannuk-
set vahinkojen torjunnasta olisivat yhtä suuret kuin vahinkojen vält-
tämisestä koituvat rajahyödyt (ei siis sen enempää tai vähempää); 

– rikoksia yhteiskunnassa olisi vähennettävä siihen määrään saakka, 
jossa rajakustannukset rikoksentorjunnasta olisivat yhtä suuret kuin 
rikosten määrän vähentämisestä koituvat rajahyödyt147; ja 

– ympäristön saastumista olisi torjuttava, kunnes saastumisen rajoit-
tamisen rajakustannukset ovat yhtä suuret kuin saastumisen leik-
kaamisesta koituva rajahyöty. 

 
Käytännössä oikeudellinen sääntely ei useinkaan nojaa niinkään tehokkuu-
teen vaan kustannustehokkuuteen, jos sääntely ylipäänsä nojautuu suora-
naisesti johonkin tehokkuusominaisuuteen. Tämä palautuu siihen, että po-
liittisella tasolla lyödään tietyt yhteiskunnalliset tavoitteet kiinni, eikä tämä 
tavoitetaso välttämättä vastaa lainkaan sitä, mikä johtaisi tehokkaaseen 
voimavarojen allokaatioon. Niinpä usein tärkeässä asemassa onkin analy-
soida sitä, pystytäänkö sääntelyllä vähentämään epätoivottavaa käyttäyty-
mistä huokeimmalla mahdollisella tavalla. Esimerkiksi, jos on yksi ja sa-
ma, kuka toiminnanharjoittajista vähentää epätoivottavaa käyttäytymistä, 
kustannustehokkuus edellyttää, että epätoivottavien toimintojen vähentä-
misen rajakustannukset ovat kaikilla toiminnanharjoittajilla yhtä suuret. 
Näin ollen, jos (ja käytännössä kun) rajakustannukset vaihtelevat toimin-
nanharjoittajasta toiseen, vaihtelee myös epätoivottavan käyttäytymisen 
vähentämismäärä toiminnanharjoittajasta toiseen kustannustehokkuuteen 
tähdättäessä. Asian kääntöpuolena on luonnollisesti se, että samanlaisten 
velvoitteiden asettaminen kaikille toiminnanharjoittajille on omiaan johta-
maan kustannustehottomuuteen. 

Toisaalta paradoksaalista kyllä lain esitöissä viitataan varsin usein te-
hokkuuteen. Asia erikseen on se, tarkoitetaanko käsitteellä jotakin muuta 
                                                           
147 Yllä mainittu tarkoittaisi siis pääsääntöisesti sitä, että rikoksia olisi siedettävä yhteis-
kunnassa jossain määrin. 
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kuin mitä sillä taloustieteessä tarkoitetaan tai ylipäänsä, mitä käsitteellä 
esitöissä tarkoitetaan. Seuraavaan on koostettu muutamia esimerkkejä täs-
tä:  

– Tietojärjestelmän avulla on todettu edistettävän valtion toimintojen 
tehokkuutta ja tuottavuutta sekä nopeutettavan ja parannettavan yri-
tyksille tarjottavaa palvelua.148  

– Osakeyhtiölakia (624/2006) koskevan uudistuksen lähtökohdat ja 
ehdotusten tavoitteet johtavat yhtiöiden toiminnan tehostumiseen ja 
siten vallalla olevan käsityksen mukaan myös taloudellisiin tehok-
kuusetuihin lakiesityksen mukaan149. 

– Alkoholin aiheuttamia haittoja vähentävien toimenpiteiden tehok-
kuuden on todettu perustuvan siihen, että niitä käytetään rinnan.150 
Tältä osin tehokkuudella viitataan todennäköisimmin toimenpitei-
den vaikuttavuuteen, toisin sanoen siihen, että lainsäädännöllä saa-
vutetaan sille asetetut tavoitteet aiotussa aikataulussa. 

– Verohallintolain (1557/1995) muutoksen todettiin olevan osa lain-
säädäntökokonaisuutta, jolla luodaan edellytykset verohallinnon 
toiminnan tuottavuuden ja tehokkuuden parantamiselle.151 

– Hallituksen  esityksessä  HE  17/2002  korostetaan,  että  sähköisen 
asioinnin hankekokonaisuuden tavoitteena on parantaa julkisen hal-
linnon palvelujen saatavuutta, laatua ja asiakaslähtöisyyttä sekä hal-
linnon palvelukykyä ja tehokkuutta. 

 
Terminologia on ollut siis ajoittain suorastaan harhaanjohtavaa. Esimerkik-
si vaikuttavuudesta puhuttaessa on syytä käyttää nimenomaan tätä käsitettä 
sekaannuksien välttämiseksi eikä siis suinkaan termiä tehokkuus. Toisaalta 
eräissä hallituksen esityksissä tuodaan esille koko joukko varsin epämää-
räisiä kriteereitä, joiden sisältö jää avaamatta ja joiden suhde tehokkuus-
käsitteeseen jää ”ilmaan”. Tältä osin on helppo suosittaa konkreettisempaa 
ja samalla aidosti informatiivisempaa esitystapaa.  
 

Onpa tehokkuus-käsite löytänyt tiensä myös lainsäädäntöön, kyllä-
kin toisessa merkityksessä kuin missä sitä taloustieteessä käytetään. 
Esimerkiksi KSL 4 luvun 5 §:ssä säädetään nimittäin seuraavasti152: 
”Lakiviittauksella, jonka perusteella sopimukseen sovelletaan Eu-

                                                           
148 Yllä on kysymys yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmistä annetun lain esitöistä, ks. 
tarkemmin HE 249/2006 vp. 
149 HE 109/2005 vp. 
150 HE 232/2006 vp. 
151 HE 189/2006 vp. 
152 KSL 4 luvussa säädetään sopimuksen sovittelusta ja tulkinnasta kuluttajan ja elinkei-
nonharjoittajan välisessä kulutushyödykkeiden kaupassa. 
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roopan talousalueen ulkopuolisen valtion lakia, ei voida syrjäyttää 
Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa voimassa olevia la-
kiviittauksen puuttuessa sovellettavia säännöksiä kohtuuttomista 
ehdoista, jos niissä suojataan kuluttajaa tehokkaammin kohtuuttomia 
sopimusehtoja vastaan kuin lakiviittauksen perusteella sovelletta-
vassa laissa.” 

 
Tässä yhteydessä on myös hyvä panna merkille kustannus–hyöty-analyysi. 
Hyvin yksinkertaisesti muotoillen kustannus–hyöty-analyysin ideana on se, 
että sääntelyn uudistaminen puoltaa paikkaansa, jos uudistuksesta aiheutu-
vat kustannukset jäävät pienemmiksi kuin uudistuksesta koituvat hyödyt. 
Johan den Hertog (2000) on ryhmitellyt sääntelystä aiheutuvat kustannuk-
set seuraavasti: 

– sääntelyn valmistelusta ja toimeenpanosta aiheutuvat kustannukset, 
– sääntelyn ylläpitämisestä aiheutuvat kustannukset, 
– teollisuudelle aiheutuvat kustannukset sääntelyn noudattamisesta, 

sekä 
– edellä mainittuihin kustannuseriin liittyvät hyvinvointitappiot. 

 
Tehokkuushyödyt ovat luonteeltaan joko staattisia tai dynaamisia. Staatti-
nen tehokkuus sisältää yhtäältä tuotannollisen tehokkuuden, jonka mukaan 
tuotanto tapahtuu minimikustannuksin, ja allokatiivisen tehokkuuden, jon-
ka mukaan tuotetaan oikeanlaisia hyödykkeitä. Dynaamisella tehokkuudel-
la viitataan tuleviin parannuksiin niukkojen voimavarojen hyödyntämises-
sä. Organisatoriset ja teknologiset innovaatiot mahdollistavat sen, että vas-
taisuudessa tarvitaan vähemmän resursseja tietyn tuotantomäärän tuottami-
seen153.154  
 
 
3.1.2 Kustannus–hyöty-analyysi 

Kustannus–hyöty-analyysissä puntaroidaan lakeja säädettäessä tai muutet-
taessa toisiaan vasten lain aiheuttamia kustannuksia ja sen tuottamia hyöty-
jä. Jos kustannukset nousevat korkeammiksi kuin hyödyt, laki ei puolla 
paikkaansa, ja päätelmä on luonnollisesti päinvastainen, jos hyödyt ylittä-
vät kustannukset. Viimeksi mainitussa tapauksessa on tosin otettava huo-
mioon se mahdollisuus, että tietty yhteiskuntapoliittinen tavoite voi olla 

                                                           
153 Dynaaminen tehokkuus voi käytännössä saada hyvinkin monia ilmenemismuotoja, 
joihin tässä yhteydessä ei puututa kuitenkaan kattavasti. 
154 den Hertog (2000), 225. 
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saavutettavissa useanlaisella sääntelyvaihtoehdolla. Tällöin valinnan olisi 
kohdistuttava vaihtoehtoon, jolla pystytään tuottamaan suurin nettohyöty. 

Tarkastellaan asiaa eräiden lainsäädäntöuudistusten yhteydessä. Esi-
merkiksi tilintarkastuslain uudistusta koskevassa hallituksen esityksessä 
HE 194/2006 tuotiin esille, että hyväksytyn tilintarkastajan käyttövelvolli-
suuden ulottaminen pienimpiin yhteisöihin merkitsisi kohtuutonta lisä-
rasitetta näille yrityksille verrattuna tästä koituviin hyötyihin. Tällä velvol-
lisuudella yhteisöille siirrettäisiin kustannuksia pienyrityksen sidosryhmien 
ja yhteiskunnan riskien vähentämiseksi, vaikkei tilintarkastajan valitsemi-
nen olisi yhteisön omistajien tai jäsenten edun mukaista.  

Esimerkkitapauksessa vastakkain ovat siis tilintarkastusvelvollisuudesta 
pienyrityksen ulkopuolisille tahoille koituvat ulkoishyödyt ja toisaalta sa-
notusta velvollisuudesta aiheutuvat kustannukset pienyritykselle. Asia on 
ilmaistavissa myös niin, että tilintarkastusvelvollisuus on keino ulkoiskus-
tannusten sisäistämiseksi. Toisaalta tapaus osoittaa, etteivät ulkoisvaiku-
tukset suinkaan aina taloudellisesti oikeuta lainsäädäntötoimiin; toisin sa-
noen, jos kustannukset sääntelystä nousevat suuremmiksi kuin näin saavu-
tettavissa olevat hyödyt, ulkoisvaikutukset eivät puhu oikeudellisen säänte-
lyn puolesta. 

Tapaus osoittaa samalla sen, ettei kustannuksia ja hyötyjä pystytä tasan 
tarkkaan asettamaan toinen toisiaan vasten, vaan päätöksenteko lainsäädän-
tötoimista – tässä tapauksessa siis tilintarkastusvelvollisuudesta – tapahtuu 
enemmän tai vähemmän suuntaa antavien kriteerien valossa. Tilintarkas-
tuslakia koskevassa hallituksen esityksessä HE 194/2006 huomioon otettiin 
muun muassa se, että tilintarkastusvelvollisuus aiheuttaa pienyrityksille 
vuositasolla hieman yli 700 euron kustannukset, ja toisaalta se, että julkis-
vallan kannalta pienyritykset eivät ole keskeinen toimija esimerkiksi sitä 
taustaa vasten, miten paljon pienyrityksiltä kannetaan verotuottoja suhtees-
sa yrityksiltä kaiken kaikkiaan kannettaviin verotuloihin. 

Sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain esitöissä on analysoitu 
varsin tarkoin uudistuksen aiheuttamia kustannuksia ja hyötyjä. Järjestel-
män kokonaiskustannukset arvioitiin 59 miljoonaksi euroksi vuosille 
2006–2015, kun vastaavalla ajanjaksolla kokonaissäästöiksi arvioitiin noin 
97 miljoonaa euroa. Näin ollen uuden lainsäädännön myötä nettohyöty 
olisi noin 38 miljoonaa euroa.155  

Yleistä on kuitenkin, että eräänlainen kustannus–hyöty-analyysi tapah-
tuu vain käsitteellisesti puntarointina sääntelyn hyötyjen ja haittojen välillä. 
Esimerkiksi tämän vuosikymmenen alussa kritisoitiin kuluttajansuojalain 
mukaista yhdistettyjä tarjouksia ja kylkiäisiä koskenutta oikeustilaa seu-
                                                           
155 HE 250/2006 vp. 



 51

raavasti: ”Lisäetumarkkinointi onkin työllistänyt kuluttaja-asiamiestä jat-
kuvasti ja siinä määrin, ettei sitä voida pitää asian yleiseen merkitykseen 
nähden järkevänä.” Samalla tähdennettiin sitä, että uudella tiedonantovel-
vollisuuteen nojaavalla sääntelyllä mahdollistetaan valvontaviranomaisten 
voimavarojen kohdentaminen kuluttajansuojan kannalta merkittävimpien 
asioiden hoitamiseen.156 

Yksi keskeinen ongelma kustannus–hyöty-analyysissä ilmenee seuraa-
vasta lainauksesta: 
 

Koska kuluttajansuojalainsäädännön uudistuksia on toteutettu pie-
nehköinä osittaisuudistuksina, kunkin uudistuksen vaikutusten on 
voitu todeta olevan pienehköt esimerkiksi elinkeinoelämän kustan-
nusrasituksen kannalta. Toisaalta, kun kaikki osittaisuudistukset ote-
taan huomioon, voivat vaikutukset muodostua jo paljon merkittä-
vämmiksi.157 

 
Kyseinen lainaus koskee ainoastaan kuluttajansuojalainsäädännön uudis-
tuksia, mutta lainauksessa ilmaistu ajatus on ulotettavissa koskemaan ylei-
sesti lainsäädäntöuudistuksia, ovatpa ne yhtä ja samaa alaa tai eri aloja kos-
kevia.  

Oikeusjärjestelmämme sisältää koko joukon säännöksiä, joiden sovel-
tamisessa joudutaan puntaroimaan menettelyn etuja ja haittoja. Esimerkik-
si todistelun turvaamisesta teollis- ja tekijänoikeuksia koskevissa riita-
asioissa annetussa laissa säädetään nykyisin menettelystä, jossa tällaisen 
oikeuden loukkausta koskevan riita-asian vastaaja voidaan määrätä anta-
maan tietoja oikeutta loukkaavien tavaroiden tai palvelujen alkuperästä tai 
jakeluverkosta. Tietojen antamista koskevaa määräystä ei kuitenkaan saa 
antaa, jos siitä aiheutuu vastaajalle tiedonsaannin merkitykseen verrattuna 
kohtuutonta haittaa.158 Edellä mainitussa tapauksessa asian voi taloustie-
teellisesti ilmaista – lähtökohtaisesti – siten, että tietojenantovelvollisuu-
desta koituvien rajahyötyjen on oltava suuremmat kuin siitä aiheutuvien 
rajakustannusten. Tällaiseen ”kielipeliin” ei lainsäädännössä ole kuiten-
kaan menty, mikä on ymmärrettävää erityisesti sitä taustaa vasten, että hyö-
tyjen ja kustannusten arvottaminen on usein lähes ylivoimaisen hankalaa. 
Joka tapauksessa perusidea sääntelyssä on taloustieteelle hyvin ominainen 
puntarointi etujen ja haittojen välillä. Jos rajahyödyt ovat yhtä suuret kuin 
rajakustannukset, voidaan puhua optimaalisesta tietojenantovelvollisuuden 
tasosta. Tämän pidemmälle tietojenantovelvollisuudessa ei pitäisi mennä, 

                                                           
156 Ks. tarkemmin HE 79/2000 vp. 
157 Määttä (2006b), 131. 
158 HE 26/2006 vp. 
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koska rajakustannukset nousevat rajahyötyjä suuremmiksi. Toisaalta tieto-
jenantovelvollisuuden jättäminen tätä vähäisemmällekään tasolle ei ole 
perusteltua, koska rajahyödyt lisätiedoista olisivat suuremmat kuin tieto-
jenantovelvollisuuden rajakustannukset. 
 
 

3.2 Vaikuttavuus 

Sääntelystandardeihin nojattaessa sääntelyn tarkoituksenmukaisuuden ana-
lyysin lähtökohtana on vaikuttavuus: pystytäänkö lainsäädännöllä saavut-
tamaan asetetut tavoitteet toivotussa aikataulussa? Analyysiin kuuluu tältä 
osin myös sääntelyn erinäisten sivuvaikutusten selvittäminen, ovatpa ne 
sitten haitallisia tai hyödyllisiä.  

Edellä mainittu lyhyt määritelmä sisältää ajatuksen siitä, että vaikutta-
vuudella on kaksi puolta. Yhtäältä kysymys on sisällöllisestä vaikuttavuu-
desta eli siitä saavutetaanko asetetut tavoitteet, ja toisaalta ajallisesta vai-
kuttavuudesta eli siitä, saavutetaanko tavoitteet toivotussa aikataulussa. 
Tästä näkökulmasta, vaikka lainsäädäntö olisikin sisällöllisesti vaikuttavaa, 
se voi olla kritisoitavissa kuitenkin sen vuoksi, että tavoitteita ei saavuteta 
asetetussa aikataulussa.159  

Vaikuttavuus riippuu hyvin monista tekijöistä. Esimerkiksi perinteisesti 
velvoitetyyppistä sääntelyä on pidetty vaikuttavuudeltaan tarkoituksenmu-
kaisempana instrumenttina kuin kannustintyyppistä sääntelyä. Asia ei ole 
kuitenkaan yleensä aivan näin yksinkertainen, vaan esimerkiksi lainsäädän-
tötekniset yksityiskohdat vaikuttavat olennaisesti siihen, kuinka onnistu-
neella tavalla lainsäädännölle asetetut tavoitteet pystytään saavuttamaan. 
Yksi merkittävä seikka on myös se, millä tavalla lainsäädännön tavoitteet 
on asetettu. Jos tavoitteet on asetettu hyvin joustavalla tavalla160, voidaan 
myös helpommin sanoa lainsäädäntöuudistuksen saavuttaneen sille asetetut 
tavoitteet. Päinvastaisena esimerkkinä on hallituksen esitys HE 275/2006, 
jossa tavoitteeksi asetettiin, että sosiaalisten yritysten palveluksessa olisi 
vuonna 2008 arviolta 250 työntekijää, joille maksettaisiin palkkatukea. 

Hallituksen esityksistä osaan sisältyy vaikuttavuuden suhteen varsin 
ylimalkaisia mainintoja. Tässä voidaan mainita seuraavanlaisia esimerkke-
jä: 

                                                           
159 Vaikuttavuuden eri ulottuvuuksia on hahmotettu Anssi Keinäsen ja Kalle Määtän tut-
kimuksessa ”Näkökulmia oikeusasiamiesinstituution vaikuttavuuteen” (2007). 
160 Esimerkki yllä mainitusta olkoon se, että haitallista käyttäytymistä on vähennettävä 
lähivuosina jossain määrin.  
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– ”Vähittäismyyntipakkausten varoitukset tupakan aiheuttamista ter-
veyshaitoista voivat vähentää tupakointia.”161 

– ”Ehdotetut uudet tuottajavastuujärjestelmät ehkäisevät merkittävästi 
ympäristöongelmien syntymistä ja tehostavat luonnonvarojen kestä-
vää käyttöä.”162  

 
Sääntelyn vaikuttavuudella on monenlaisia karikkoja. Yhden mielenkiin-
toisen näkökulman asiaan tarjoaa psykologinen taloustiede. Esimerkiksi 
sähköisiä lääkemääräyksiä koskien on ollut voimassa vuodesta 2003 alkaen 
sähköisen lääkemääräyksen kokeilusta annettu sosiaali- ja terveysministe-
riön asetus (771/2001). Sen aikana ei kuitenkaan ole siirrytty perinteisistä 
paperiresepteistä sähköisiin lääkemääräyksiin kuin marginaalisesti.163 Tältä 
osin selitystä ihmisten käyttäytymiselle voi hakea status quo -harhasta: 
ihmiset käyttäytyvät siten kuin he ovat tottuneet käyttäytymään, vaikka 
tarjolla olisi heille kannattavampi tai muutoin vaivattomampi vaihtoehto.  
 

Hallituksen esityksessä HE 250/2006 tuodaan esille varsin monia 
syitä kokeilun jäämiselle jälkeen tavoitteistaan, muttei kuitenkaan 
mainittua status quo -vääristymää. Syinä tyydyttiin mainitsemaan 
muun muassa tekniset ongelmat sekä kokeilun piirissä olleiden ap-
teekkien vähäisyys.  

 
Vaikuttavuutta ajatellen tärkeä näkökohta on se, miten lain esitöissä sitou-
dutaan lainsäädäntöuudistuksen vaikutusten jälkiseurantaan. Kokonaisuu-
tena arvioiden tällaisia sitoumuksia on ollut vain vähän. Poikkeuksina voi-
daan viitata ensinnäkin kokeilunluonteiseen lainsäädäntöön, jonka luontee-
seen usein kuuluu jälkiseurannan järjestäminen164. Muutoin voidaan viitata 
vain yksittäistapauksiin, kuten indeksiehtolakiin165 ja sosiaalisia yrityksiä 
koskevaan lainsäädäntöön166. 
 
 
 

                                                           
161 HE 40/2002 vp. Yllä mainitunlaisessa tapauksessa vaikuttavuutta voisi arvioida esi-
merkiksi ja erityisesti sen valossa, miten vastaavanlaiset varoitusmerkinnät ovat vaikutta-
neet kuluttajien käyttäytymiseen ulkomailla. 
162 HE 152/2003 vp. Toisaalta tässä hallituksen esityksessä tuodaan hyvin esille, miten 
tuolloin voimassa olleet tuottajavastuusäännökset olivat pystyneet saavuttamaan niille 
asetetut tavoitteet.  
163 Ks. tarkemmin HE 250/2006 vp. 
164 Tältäkin osin on kuitenkin kysymys varsin harvoista hallituksen esityksistä.  
165 Indeksiehtolakiin liittyen HE 190/2006 vp. 
166 Sosiaalisiin yrityksiin liittyen HE 132/2003 vp.  
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3.3 Joustavuus 

3.3.1 Ulkoinen joustavuus 

Sääntelystandardeista oman erillisen kokonaisuutensa muodostaa jousta-
vuus. Tätä käsitettä käytetään kansainvälisessäkin kirjallisuudessa, mutta 
harvoin kuitenkaan yksilöiden, mitä sillä tarkemmin ottaen tarkoitetaan. 
Tässä yhteydessä joustavuus jaetaan kolmeen osaan167. Aloitetaan ulkoises-
ta joustavuudesta. 

Ulkoisen joustavuuden avulla tarkastellaan sitä, sopeutuuko oikeudelli-
nen sääntely automaattisesti ulkoisissa olosuhteissa tapahtuviin muutok-
siin, kuten inflaatioon ja teknologian kehitykseen. Ulkoinen joustavuus on 
tärkeä standardi siksi, että lainsäädännön muuttaminen on usein aikaa vie-
vä ja lopputuloksiltaan epävarma prosessi. Ulkoinen joustamattomuus hei-
jastuu samalla kohonneina hallintokustannuksina ja epävarmuutena oikeus-
tilasta, jotka molemmat ovat epäsuotavia ilmiöitä markkinoiden tehokkaan 
toiminnan kannalta. Esimerkiksi päästökauppa (kuten kasvihuonekaasujen 
rajoittamiseen tähtäävä EU-päästökauppa) on inflaatio-olosuhteissa ulkoi-
sesti joustava ohjauskeino, koska päästöoikeuden hinta sopeutuu automaat-
tisesti yleisen hintatason kehitykseen, eikä lainsäädäntötoimia tilanteen 
korjaamiseksi tarvita168. Sen sijaan tavanomaisen – muun kuin arvoperus-
teisen – ympäristöveron (kuten hiilidioksidiveron) kohdalla tilanne on toi-
sin: sen taso ei sopeudu automaattisesti yleisen hintatason nousuun, vaan 
ympäristöveron tasoa on lainsäädäntötoimin korjattava inflaatio-
olosuhteissa, jotta vero säilyttäisi reaaliarvonsa ja vaikuttavuutensa.169 

Eräissä tapauksissa ratkaisu ulkoisen joustavuuden/joustamattomuuden 
ongelmaan löytyykin siis oikeasta sääntelyvaihtoehdon valinnasta. Toisaal-
ta tällainen valinta ei aina ole ylipäänsä mahdollinen tai sinällään ulkoisesti 
joustavaan sääntelyvaihtoehtoon liittyy sellaisia epäkohtia, ettei se voi 
muutoin tulla kysymykseen lakia säädettäessä. Tällöin keinoja ulkoisen 
joustamattomuuden ongelmaan joudutaan hakemaan toisaalta. 

Edellä mainittu problematiikka kietoutuu myös siihen, onko tarkoituk-
senmukaisempaa soveltaa joustavia vai yksityiskohtaisia säännöksiä. Ensin 
mainitussa tapauksessa säännökset voivat sopeutua paremmin ulkoisessa 
toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin, kun taas jälkimmäisessä ta-
                                                           
167 Ks. lähemmin Määttä (1997), 16–17. 
168 Ks. päästökaupasta tarkemmin HE 49/2004 vp. 
169 Esimerkiksi eräiden ennakkopäätösten maksuperusteista annetun lain 5 §:n mukaan 
vahvistetaan kiinteät maksut. Toisaalta koska kysymys on kiinteistä maksuista, niihin on 
tehtävä tarvittaessa yleistä hintakehitystä vastaavat tarkistukset. Ks. lähemmin HE 
246/2006 vp. 
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pauksessa toimintaympäristön muutokset voivat helpommin edellyttää 
lainsäädännön tarkistuksia.170  

Osakeyhtiölainsäädännön uudistuksen yhteydessä esille nousi mielen-
kiintoinen strategia ulkoisen joustavuuden kohentamiseksi. Osakeyhtiölain 
1 luvussa säädetään eräistä tärkeistä periaatteista, joiden varaan asianomai-
nen laki rakentuu. Toisaalta hallituksen esityksessä HE 109/2005 maini-
taan, että ”periaatteiden tulkintaa ohjaava vaikutus on suuri yhtiöiden toi-
mintaympäristön muuttuessa niin, etteivät yksityiskohtaiset säännökset 
yksiselitteisesti ohjaa yhtiön osakkeenomistajien tai johdon toimenpiteitä.” 
Toisin sanoen lainsäädännössä voidaan noudattaa kaksoisstrategiaa, jossa 
yhtäältä säädetään yksityiskohtaisesti asioista, mutta toisaalta tätä täyden-
netään säätämällä samassa laissa tulkintaa ohjaavista periaatteista.  

Opportunistisen käyttäytymisen torjumisella tähdätään siihen, että ta-
lousyksiköt eivät pystyisi välttämään lainsäädännön asettamia velvoitteita 
lain kiertämisjärjestelyillä. Opportunistinen käyttäytyminen on siis sään-
telyteoriassa nähtävissä lainsäätäjän haasteena nimenomaan ulkoisen 
joustavuuden näkökulmasta. Lainsäätäjällä on ollut useita tapoja vastata 
tähän haasteeseen. Esimerkkinä voidaan mainita ulosottolainsäädäntöä 
koskeva muutos, jolla puututtiin sellaisiin keinotekoisiin järjestelyihin, 
joiden tarkoituksena oli pitää omaisuus velkojan ulottumattomissa. Toisin 
sanoen kysymys on järjestelyistä, joita käytetään ”muotona vailla aineel-
lista sisältöä”. Tällaisissa olosuhteissa voidaan siis nykyisin siviilioikeu-
dellisesti sinänsä pätevä oikeudellinen muoto ulosottomenettelyssä si-
vuuttaa ja omaisuus ulosmitata velallisen veloista. Esimerkkeinä keinote-
koisista järjestelyistä on mainittu veroparatiisijärjestelyt ja paperiyhtiöt, 
joita käytetään ainoastaan kulisseina ulosoton välttämiseksi.171 Kokonai-
suutena arvioiden tässä oli siis kysymys joustavan säännöksen hyödyn-
tämisestä lain kiertämisen estämiseksi172.  

Osin edelliseen rinnastettava tapa reagoida keinotekoisiin järjestelyihin 
on välttää muodollis-oikeudellisten käsitteiden käyttöä lainsäädännössä. 
Esimerkki valaiskoon asiaa. KSL 3 luvun 1.2 §:ssä säädetään siitä, että 
elinkeinonharjoittajien yhteenliittymän on huolehdittava, etteivät sen laa-
timat sopimusehdot tai suositukset taikka ohjeet käytettävistä ehdoista joh-
da kuluttajien kannalta kohtuuttomien ehtojen käyttämiseen. Merkille pan-
tava piirre on käsitteen yhteenliittymä käyttö. Se ei koske ainoastaan oike-
ushenkilöstatuksen omaavia yhteenliittymiä.173 Näin ollen elinkeinonhar-
                                                           
170 Ks. yleisemmin yksityiskohtaisten ja joustavien normien vertailusta Tala (2005), 141. 
171 Ks. tarkemmin HE 275/1998 vp. 
172 Veron kiertämistä koskevaa sääntelyä voidaan pitää yllä mainituilta osin klassikko-
esimerkkinä. Ks. tältä osin esimerkiksi Tikka (1972). 
173 Ks. tarkemmin HE 218/1994 vp. 
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joittajat eivät voi kiertää lakia muodostamalla vapaamuotoisen yhteis-
työelimen sen sijaan, että sopimusehtoja laadittaisiin toimialayhdistyksissä.  

Lainsäädännön ankkuroiminen neutraliteettiperiaatteen varaan on 
myös tärkeä keino opportunistisen käyttäytymisen ehkäisemiseksi. Yksin-
kertaisimmillaan se tarkoittaa sitä, ettei lainsäädäntö sisällä poikkeuksia ja 
poikkeuksen poikkeuksia talousyksiköiden oikeuskohtelun suhteen. Esi-
merkiksi vero-oikeutta  silmällä  pitäen  on  todettu,  että  neutraliteettihäi-
riöt  ovat omiaan provosoimaan epäasianmukaisiin veron välttämistoimiin 
ja kaiken lisäksi samaiset häiriöt johtavat helposti hallintokustannusten 
kasvamiseen rajanveto- sekä tulkintaongelmien vuoksi174.175 

Yksi tapa ylläpitää lainsäädännön joustavuutta on soveltaa laajaa tul-
kintaa lainsäädäntöä sovellettaessa. Esimerkkinä voidaan mainita posti-
myyntiä koskeva sääntely, jota kiistatta tulkittiin laajentavasti, kuten halli-
tuksen esityksessä HE 79/2000 todetaan. Postimyynnin määritelmän kat-
sottiin näet kattavan uudemmatkin etämyyntitekniikat, kuten sähköisen 
verkkokaupan ja television ostoskanavat, sikäli kuin näillä tavoilla oli tar-
jottu tilattavaksi postitse toimitettavia tavaroita. Samalla tämä tapaus osoit-
taa, ettei yksinomaan lainsäätäjä pysty huolehtimaan ulkoisesta joustavuu-
desta vaan myös lain soveltaja voi kantaa tässä suhteessa kortensa kekoon. 
Toisaalta laajan tulkinnan kiistattomana haittana on sen luoma oikeusepä-
varmuus176.  

Tekninen kehitys on omiaan johtamaan lainsäädännön ulkoiseen jous-
tamattomuuteen hyvin monella alalla. Esimerkiksi poliisien uudet valtuu-
det tutkinnassa vanhentuvat helposti ja tekninen kehitys on luomassa tar-
peita laajentaa näitä valtuuksia177. Tietyillä oikeudenaloilla, kuten tässä 
esimerkkitapauksessa, tilanne on ongelmallinen siksi, että poliisien val-
tuuksista on säädettävä yksityiskohtaisin normein, eikä siis joustavasti. 
Kilpajuoksussa teknisen kehityksen kanssa lainsäätäjä on aina auttamatta 
jossain määrin jäljessä.  

Ulkoista joustavuutta suhteessa tekniseen kehitykseen voidaan eräissä 
tapauksissa parantaa sillä, ettei laki sisällä tyhjentävää luetteloa teknisistä 
välineistä tai toimenpiteistä. Esimerkkinä olkoon kuluttajansuojalain mu-
kainen etämyyntiä koskeva sääntely. Etämyynnillä tarkoitetaan kulutus-
hyödykkeiden tarjoamista elinkeinonharjoittajan järjestämän etätarjonta-

                                                           
174 Ks. esimerkiksi HE 121/1996 vp, jossa luonnehditaan, minkälaisiin ongelmiin neutra-
liteettihäiriöt aikaisemmassa leimaverolainsäädännössä olivat johtaneet. 
175 Määttä (2007b), luku 4.  
176 Samalla on tietenkin pantava merkille, ettei laajaa tulkintaa voida venyttää loputto-
miin.  
177 Eduskunnan oikeusasiamiehen vuosikertomus 2005, 21. 
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menetelmän avulla niin, että sopimuksen tekemiseen tai sitä edeltävään 
markkinointiin käytetään yksinomaan yhtä tai useampaa etäviestintä. ”Etä-
viestimellä tarkoitetaan puhelinta, postia, televisiota, tietoverkkoa tai muu-
ta välinettä, jota voidaan käyttää sopimuksen tekemiseen ilman, että osa-
puolet ovat yhtä aikaa läsnä.”178 Vaikka markkinoille siis tulisi uuden-
laisiakin etäviestimiä, ei tekninen kehitys edellyttäisi lainsäädäntömuutok-
sia. Puolijoustavalla säännöksellä on ollut aivan samanlainen funktio, kun 
kalastuslain 11 §:ää on muutettu179. Lähtökohtana oli arvio siitä, että ka-
lastusvälineissä ja kalastustavoissa tulisi tapahtumaan nopeassa tahdissa 
muutoksia, joilla olisi vaikutuksia saaliin määrään ja laatuun. Niinpä yleis-
kalastuskiellosta ei katsottu aiheelliseksi säätää tyhjentävästi, vaan mainit-
tuun säännökseen otettiin kohta, jonka mukaan yleiskalastuskielto voitai-
siin määrätä muustakin erityisestä syystä.  

Ulkoista joustavuutta voidaan pitää tärkeänä sääntelystandardina 
muun muassa sen takia, että ulkoisesti joustavalla lainsäädännöllä pysty-
tään vähentämään olennaisesti lainsäädännön muutostarpeita ja samalla 
myös hallinnollista kuormitusta. Käytännössä ulkoiseen joustavuuteen vai-
kuttavia tekijöitä on laaja joukko, kuten inflaatio, tekninen kehitys, säänte-
lyn kohderyhmien opportunistinen käyttäytyminen, lainsäädännön muutok-
set180 sekä erilaiset rakennemuutokset yhteiskunnassa181. Läpikäydyssä 
lainvalmisteluaineistossa ulkoinen joustavuus on jossain määrin otettu 
huomioon, vaikkakaan juuri asianomaista terminologiaa ei ole käytetty182. 

 
 

3.3.2 Normatiivinen joustavuus 

Joustavuudesta voidaan puhua myös siinä mielessä, kuinka helppoa lain-
säädäntöä on muuttaa, jos lain taustalla olevat yhteiskuntapoliittiset tavoit-
teet muuttuvat tai jollei laki pysty saavuttamaan sille asetettuja tavoitteita 
toivotulla tavalla. Tätä niin sanottua normatiivista joustavuutta voidaan 
usein arvioida niiden viiveiden valossa, joita lainsäädännön muuttamiseen 
kuluu. Näiden niin sanottujen sääntelyviiveiden taustalla voi olla käytän-
nöllisten syiden ohella esimerkiksi EY-lainsäädäntö. 
                                                           
178 KSL 6 luvun 4.3 §. Ks. tarkemmin etämyynnistä HE 79/2000 vp.  
179 Ks. tarkemmin HE 105/2002 vp. 
180 Yllä mainitulta osin voidaan viitata hallituksen esitykseen HE 25/2007 vp, jossa pää-
dyttiin luopumaan varallisuuskorotuksen tekemisestä päivässakon rahamäärään, koska 
aikaisemmin oli kumottu varallisuusverolaki.  
181 Viimeksi mainitulta osin voidaan viitata hallituksen esitykseen HE 257/2006 vp, jossa 
lainsäädännön muutostarvetta perusteltiin jätehuollon merkittävällä rakennemuutoksella. 
182 Se, ettei lainesitöissä ole puhuttu ulkoisesta joustavuudesta, on tosin ymmärrettävää, 
koska kyseinen käsite ei ole vakiinnuttanut paikkaansa edes sääntelyteoriassa.  
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Sääntelyviiveet voidaan jakaa seuraavasti: 
– havaintoviive: kestää aikansa ennen kuin havaitaan markkinoilla tai 

yhteiskunnassa ilmeneviä epäkohtia; 
– päätösviive: kuluu oma aikansa ennen kuin lainsäädäntö- tai muista 

sääntelytoimista tehdään päätös; 
– voimaantuloviive: uutta sääntelyä ei voida säätää välittömästi voi-

maantulevaksi vaan senkin voimaantuloon kuluu aikaa; 
– vaikutusviive: uuden lainsäädännön vaikutukset eivät välttämättä il-

mene heti, vaan tässäkin suhteessa voidaan joutua olemaan ”odotus-
kannalla” jonkin aikaa. 

 
Tutkimusekonomisista syistä tässä yhteydessä ei ole mahdollisuutta puut-
tua kaikkiin sääntelyviiveisiin, joten asiaa valaistaan lähinnä voimaantulo-
viiveen avulla. Toisin sanoen: kuinka pitkä aika yrityksille, kuluttajille ja 
viranomaisille tulee varata, jotta nämä voivat varautua asianmukaisesti uu-
teen lainsäädäntöön tai voimassaolevan lainsäädännön muuttamiseen? Esi-
merkiksi, kun tupakoinnin vähentämistoimenpiteistä annettua lainsäädän-
töä uudistettiin siten, että tupakointi kiellettiin muun muassa ravintoloissa 
(paitsi erillisissä ”tupakointikopeissa”), hallituksen esityksessä HE 
226/2005 katsottiin tarpeelliseksi varata elinkeinonharjoittajille riittävästi 
aikaa tupakointitilojen suunnittelua ja toteutusta varten. Huomiota kiinni-
tettiin myös siihen, että ehdotettu laki edellytti kunnan rakennusvalvonta- 
ja terveydensuojeluviranomaisten sekä ravintola-alan kouluttamista183. 
Kansalaisille suuntautuvaa tiedottamista korostettiin myös. Lisäksi ehdotet-
tuun sääntelyyn liittyvä muu norminanto oli syynä sille, että pitkähköä siir-
tymäaikaa pidettiin perusteltuna. Tässä tapauksessa siis hyvin monet seikat 
vaikuttivat voimaantuloviiveen mitoitukseen.  

Jätelain (1072/1993) muutosta säädettäessä katsottiin myös, että siirty-
mäkausi oli tarpeen. Taustalla oli se, että kuljetusurakat jouduttiin useissa 
tapauksissa suunnittelemaan ja kilpailuttamaan uudelleen sopimusten pe-
rusteiden muuttumisen johdosta ja jotta nämä kuntien julkiset hankinnat 
voitaisiin tehdä asianmukaisesti kilpailua edistävällä porrastetulla aikatau-
lulla.184 

Varsin pitkälle yksinkertaistaen onkin todettavissa, että mitä enemmäs-
sä määrin uuteen lainsäädäntöön valmistautuminen edellyttää viranomaisil-
ta ja yksityisiltä toiminnanharjoittajilta toimenpiteitä, sitä pidemmäksi voi-

                                                           
183 Ks. myös HE 50/2002 vp, jossa oli kysymys anniskelulupaa koskevan lainsäädännön 
muuttamisesta. Voimaantulon lykkäämistä vuoden 2004 alkuun tietyin osin perusteltiin 
uusien ammattitaito- ja koulutusjärjestelyjen vaatimilla toimenpiteillä. 
184 HE 257/2006 vp. 



 59

maantuloviive on syytä mitoittaa. Esimerkiksi sähkömarkkinalain muutok-
selle katsottiin tarpeelliseksi varata vähintään kuusi kuukautta aikaa uudis-
tuksen hyväksymisestä ja vahvistamisesta, koska lain täytäntöönpano edel-
lytti jakeluverkonhaltijoilta ja Energiamarkkinavirastolta toimenpiteitä185.  

Lisäksi on syytä viitata mahdollisuuteen, että voimaantuloviive on vai-
heittainen. Esimerkiksi jäteverolakia muutettiin muutama vuosi sitten si-
ten, että veroa korotettiin ensin vuoden 2003 alusta 23 euroon tonnilta ja 
vuoden 2005 alusta 30 euroon tonnilta.186 Lakiesityksessä ei kuitenkaan 
eritelty, minkä vuoksi oli päädytty vaiheittaiseen eikä kertaluonteiseen ve-
ron tason korottamiseen.187  

Oikeustaloustieteessä on tutkittu jonkin verran tiettyjen lakisääteisten 
ajanjaksojen optimaalista pituutta, kuten patentin ja tekijänoikeuden voi-
massaoloajan sekä vahingonkorvauksen vanhentumisajan optimaalista kes-
toa. Vastaavanlainen kehikko on ulotettavissa koskemaan myös voimaan-
tuloviiveen pituuden mitoitusta. Huomioon on otettava yhtäältä rajakustan-
nukset, jotka voimaantuloviiveeseen liittyvät ja toisaalta rajatuotot. Opti-
maalinen kesto saavutetaan ajankohtana, jolloin rajakustannukset ovat yhtä 
suuret kuin rajatuotot. Toisaalta tarkastelukehikko on parhaimmillaankin 
ainoastaan suuntaa-antava vaikeiden arvottamisongelmien takia. 
 

Vaikutusviive on mielenkiintoinen kysymys lainopillisestakin näkö-
kulmasta. Valaistaan asiaa esimerkillä. Korkein hallinto-oikeus kat-
soi päätöksessään KHO:2000:54 Energiamarkkinaviraston tavoin 
yhtiön perimän mittarinlukumaksun olleen lainvastainen asiakkaan 
irtisanoessa kokonaistoimitussopimuksen ja vaihtaessa sähkönmyy-
jää ensimmäistä kertaa. KHO katsoi kuitenkin Energiamarkkinavi-
rastosta poiketen, ettei viraston toimivaltaan kuulunut antaa ohjeita 
siitä, millaisissa tapauksissa mittarinlukumaksun periminen ylei-
semmin on tai ei ole sallittua. Tältä osin KHO totesi Energiamarkki-
naviraston päätöksen olleen lainvastainen.188 Asianomainen päätös 
kuvastaa hyvin sitä, että lain tulkinta ankkuroituu yksittäistapauk-
seen; toisin sanoen päätöksessä on mahdollista tuoda esille vain se, 
onko kyseinen menettely lainvastaista vai ei. Tuomioistuinten ja 
muiden viranomaisten on siis pysyttäydyttävä tapaustulkinnassa ei-
vätkä ne voi laajentaa näkökulmaansa säännöksen yleistulkintaan. 
Tämä heijastuu puolestaan vaikutusviiveen pituuteen. Tuomioistuin 
voi esimerkiksi ensimmäisessä tapauksessa todeta määräävässä 

                                                           
185 Ks. HE 181/2006 vp, jossa ei kuitenkaan lain voimaantuloa käsiteltäessä sen tarkem-
min eritelty syitä voimaantuloviiveen mitoitukselle. 
186 Ks. tarkemmin HE 128/2002 vp.  
187 Ks. yllä mainittuun sääntelyongelmaan liittyen Määttä (1997), 316–320 kylläkin hiili-
dioksidiveroa koskien. Ks. vaiheittaisesta täytäntöönpanosta myös HE 3/2007 vp kemi-
kaalilakia koskien.  
188 Ks. myös HE 218/2002 vp. 
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markkina-asemassa olevan yrityksen hinnoittelun kohtuuttomaksi. 
Sen jälkeen kyseinen yritys alentaa hintatasoaan. Tuomioistuin saat-
taa kuitenkin todeta edelleen hinnoittelun olevan kohtuutonta. Ja 
ehkäpä vasta kolmannella kerralla prosessissa päädytään sellaiseen 
hinnoitteluun, että tuomioistuinkin katsoo sen olevan kohtuullisella 
tasolla. On sanomattakin selvää, että viive voi muodostua hyvin pit-
käksi erityisesti, jos ratkaisua haetaan kussakin prosessin vaiheessa 
aina korkeimmasta hallinto-oikeudesta saakka.189  

 
Voimaantuloviiveen mitoitusta on käytännössä lähestytty hyvin käsitteelli-
sesti ja käytännöllisesti lain esitöissä. Vaikka tälle sääntelyongelmalle on-
kin rakennettavissa oikeustaloustieteellinen analyysikehikko, siihen liittyvät 
arvottamisongelmat ovat nähdäkseni syynä sille, ettei lähestymistavalle 
voida antaa käytännössä olennaisestikaan painoa. Sen sijaan tutkimuksel-
lisesti mielenkiintoinen haaste olisi analysoida empiirisesti sitä, minkälai-
set tekijät ovat kokonaisuutena arvioiden vaikuttaneet voimaantuloviiveen 
pituuteen käytännössä. Toisaalta hallituksen esityksissä yleinen lähtökohta 
on se, että ”laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdollisimman pian sen 
jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu.” Tämä on puolestaan perustel-
tavissa helposti sillä, ettei lain voimaantulo edellytä siirtymäaikaa190. 
 
 
3.3.3 Operationaalinen joustavuus 

Lisäksi joustavuudella voidaan viitata operationaaliseen joustavuuteen eli 
siihen, kuinka vapaasti toiminnanharjoittajat saavat valita ne tekniset, or-
ganisatoriset ja muut keinot, joilla he pyrkivät lainsäädännön tavoitteiden 
mukaisiin lopputuloksiin. Operationaalista joustavuutta on painotettu lain-
säädäntöpolitiikassa muun muassa sen vuoksi, että tällä tavoin toiminnan-
harjoittajille mahdollistetaan huokeimmat toimintatavat lain mukaisten ta-
voitteiden saavuttamiseksi.191 Tämän voi ilmaista myös siten, että opera-
tionaalinen joustavuus on välttämätön vaikkakaan ei riittävä edellytys kus-
tannustehokkaalle sääntelylle. 

Siirrytään esimerkkitapauksiin. Parhaan käyttökelpoisen tekniikan 
käyttö ympäristönsuojelulain (86/2000) mukaan kuvastaa puhdaspiirteistä 
ajatusta operationaalisesta joustavuudesta. Ajatuksena on näet se, että 
vaikka lupamääräysten on perustuttava sanottuun periaatteeseen, näin ei 

                                                           
189 Tässä on syytä mainita myös se, että erilaisten tukien maksaminen voidaan aloittaa 
vasta  sen  jälkeen,  kun  komissio  on  myöntänyt  siihen  luvan.  Tämä  on  luonnollisesti 
omiaan pidentämään kokonaissääntelyviivettä. Ks. esimerkiksi HE 130/2002 vp.  
190 Ks. esimerkiksi HE 17/2002 vp. 
191 Määttä (2006c), 43. 
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saa kuitenkaan yksilöidä tietyn tekniikan tai kaupallisen tuotteen käyttöä. 
Tämän ei ole katsottu estävän tarvittaessa edellyttämästä määrättyjä tekni-
siä ratkaisuja päästöjen tai onnettomuuksien ehkäisemiseksi, jos samalla 
hyväksytään muutkin keinot vastaavan ympäristönsuojelutason saavuttami-
seksi.192 Toisaalta ympäristötukien kohdalla ongelmaksi voi muodostua se, 
että niiden myöntäminen on kytketty tiettyjen ympäristönsuojeluinvestoin-
tien tekemiseen. Näin ollen sääntelyn operationaalinen joustavuus kärsii 
samoin kuin kustannustehokkuus.193 

Joustavuutta käytetään yleensä aivan liian ylimalkaisesti puhuttaessa esi-
merkiksi lainsäädännön kehittämisestä. Tämä ilmiö ei ole vain kansallinen 
vaan kansainvälinen. Sen vuoksi on tarpeen, että vastedes joustavuus-
käsitettä käytetään eritellysti ja konkreettisesti varsinkin, koska sen ulottu-
vuudet voivat olla hyödyllisiä tähdättäessä laadukkaampaan lainvalmiste-
luun.  

 
 

3.4 Kustannustehokkuus 

Erittäin keskeiseen asemaan kustannustehokkuus nostettiin säädettäessä 
päästökauppalakia194. Tältä osin itse lakiinkin kirjattiin, että ”lain tarkoi-
tuksena on edistää kasvihuonekaasujen vähentämistä kustannustehokkaasti 
ja taloudellisesti.”195 Käytännössä kustannustehokkuus sisältää sen, että 
toiminnanharjoittajien, joiden päästöjen vähentämistoimet ovat keskimää-
räistä halvempia, kannattaa vähentää päästöjä ja myydä ylimääräiset pääs-
töoikeudet niille, joiden vähentämistoimet ovat keskimääräistä kalliimpia.  
 

Päästökauppalainsäädännöllä on tähdätty markkinoiden luomiseen. 
Jos toiminnanharjoittajalla on päästökaupassa päästöoikeuksia vä-
hemmän kuin päästöjä, sen on ostettava päästöoikeuksia toisilta 
toiminnanharjoittajilta tai markkinoilta. Toisaalta, jos toiminnanhar-
joittajalla on päästöoikeuksia enemmän kuin todellisia päästöjä, se 
voi myydä päästöoikeuksia. Päästöoikeuksien hinta määräytyy 
markkinoilla kysynnän ja tarjonnan perusteella.196  

Toisaalta samalla voi väittää, että päästökauppalain esitöissä otettiin liian-
kin optimistinen asenne siihen, että päästökaupalla onnistuttaisiin vähen-
tämään kasvihuonekaasuja kustannustehokkaasti. Ensinnäkin päästökauppa 
kattaa ainoastaan hiilidioksidin, ei muita kasvihuonekaasuja. Toiseksi pääs-
                                                           
192 Ks. esimerkiksi HE 51/2002 vp. 
193 Ks. ympäristötukiin liittyen esimerkiksi Määttä (1994), 307–310. 
194 Ks. tarkemmin HE 49/2004 vp. 
195 Päästökauppalain 1.1 §.  
196 Ks. tarkemmin HE 49/2004 vp. 
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tökauppa kattaa alueellisesti ainoastaan Euroopan unionin, vaikka valtaosa 
kasvihuonekaasupäästöistä aiheutetaan muualla päin maailmaa. Kolman-
neksi päästökauppalaki ei kata kaikkia hiilidioksidipäästöjä EU:nkaan alu-
eella197. Myös lainsäädäntötekniset seikat ja transaktiokustannukset sekä 
epävarmuus päästöoikeusmarkkinoilla ovat aina osaltaan hankaloittamassa 
sitä, että päästöjen vähentäminen voisi tapahtua kustannustehokkaasti198. 

Lisäksi, vaikka päästökauppalakia – tai tarkalleen sen taustalla olevaa 
päästökauppadirektiiviä – on perusteltu taloustieteellisesti, itse lakiehdotus-
ta koskevat yksityiskohtaiset perustelut ovat luonteeltaan hyvin tekniset. 
Niissä ei sanallakaan viitata esimerkiksi kustannustehokkuuteen perustelu-
na sille, että tietynlainen sääntelyvaihtoehto on omaksuttu.  

Patenttilain 3 §:n muuttamista koskevassa hallituksen esityksessä kiin-
nitettiin huomiota kustannustehokkuuteen seuraavasti: 
 

Rinnakkaisvalmisteelle ja tietyille muille samankaltaisille lääkeval-
misteille voidaan hakea myyntilupaa viittaamalla näiden tutkimus-
ten osalta alkuperäisen myyntiluvan saaneen vertailuvalmisteen ha-
kemusaineistoon. Näin voidaan välttää kustannuksia ja aikaa sekä 
ihmisillä jo tehtyjen tutkimusten toistaminen.199 

 
Mainittu esimerkkitapaus osoittaa osaltaan sitä, että kustannustehokkuus ja 
hallinnollisten kustannusten minimointi liittyvät elimellisesti tosiinsa. Sa-
malla tuotiin esille, että uudistuksen myötä myyntilupahakemuksen valmis-
telu olisi aloitettavissa jo patentin tai lisäsuojatodistuksen voimassaoloai-
kana. Käytännössä tämän arvioitiin nopeuttavan rinnakkaisvalmisteiden 
markkinoille tuloa vähintään myyntilupamenettelyn vaatiman ajan verran 
eli noin yhdellä vuodella200. 

Lainvalmistelun yhteydessä on viitattu kustannustehokkuuteen toki 
muutoinkin. Esimerkiksi alkoholilakia (1143/1994) muutettaessa todettiin 
eksplisiittisesti, että alkoholimainonnan sääntely on kustannustehokas kei-
no alkoholihaittojen vähentämiseksi. Tässä yhteydessä viitattiin Maailman 
terveysjärjestön tutkimukseen asiasta.201 Verohallintolain muutoksessa läh-
dettiin puolestaan siitä, että tietyn verovelvollisten ryhmän verotusta kos-
kevan toimivallan siirto onnistuu toiselle verovirastolle, jos verotus edellyt-

                                                           
197 Tosin viimeksi mainittua ongelmaa lieventää se, että esimerkiksi tieliikenteeseen koh-
distuu polttoaineverotus. 
198 Ks. esimerkiksi Määttä (1999c), 186–194 sekä siinä viitatut lähteet päästökaupan toi-
mivuuteen liittyen. 
199 HE 225/2005 vp. 
200 Yllä mainittu osoittaa osaltaan sen, että erilaiset taloustieteelliset näkökohdat nivoutu-
vat helposti toinen toistensa kanssa.  
201 HE 232/2006 vp. 
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tää erityistä asiantuntemusta tai jos verotusta koskevan toimivallan siirto 
on tarpeen verohallinnon töiden ja tehtävien tasaisen jakautumisen edistä-
miseksi202. Tausta-ajatuksena on tässä ollut se, että sama työ pystytään tu-
levaisuudessa tekemään vähäisemmin henkilöresurssein eli kustannuste-
hokkaammin. 

Myös asuntojen korjaus- ja energia-avustuksesta annettua lakia203 muu-
tettaessa viitattiin kustannustehokkuuteen korostamalla sitä, että energia-
avustamisen tulee olla kustannustehokasta eli on arvioitava se, että korjaus-
kustannukset ovat kohtuulliset.204 Tässä yhteydessä on kuitenkin pakko tode-
ta, että kustannustehokkuuden käsitettä käytetään varsin ”väljästi”. Vaikka 
korjauskustannukset olisivatkin kohtuulliset, saattaa avustaminen kokonai-
suutena arvioiden osoittautua varsin kustannustehottomaksi. 

Kustannustehokkuus on noussut viime vuosina enenevässä määrin esil-
le lainvalmistelutöissä. Toisaalta keskustelu on tältä osin ollut pikemmin-
kin semanttista kuin analyyttistä. Kustannustehokkuutta voitaisiin myös 
käyttää huomattavasti paremmin verrattaessa erilaisia lainsäädännön to-
teuttamisvaihtoehtoja toinen toisiinsa. Lisäksi kustannustehokkuuden mer-
kitys sääntelystandardina on omiaan kasvamaan, mitä kunnianhimoisem-
miksi yhteiskuntapoliittiset tavoitteet muodostuvat205.  
 
 

3.5 Dynaaminen tehokkuus 

Staattisella tehokkuudella viitataan tehokkuuteen tässä ja nyt, kun taas dy-
naaminen tehokkuus tarkastelee tehokkuutta ajan kuluessa. Kysymys voi 
olla tällöin erityisesti teknisistä ja organisatorisista innovaatioista, jotka 
mahdollistavat tehokkaamman voimavarojen allokaation.  

Kansainvälisessä kirjallisuudessa jossain määrin kiistanalainen kysy-
mys on se, saavuttaako lainsäädäntöuudistuksissa eturintamassa kulkeva 
valtio niin sanottuja edelläkävijän etuja. Joka tapauksessa tällaiseen argu-
menttiin on joskus viitattu kotimaisissa lainvalmistelutöissä. Esimerkiksi 
viestintämarkkinalain uudistuksen yhteydessä mainittiin seuraavaa: ”Suo-
messa toimivat teleyritykset hyötyvät pitkällä aikavälillä siitä, että Suomi 

                                                           
202 Ks. tarkemmin HE 189/2006 vp. 
203 Nykyisin lain nimike on seuraava: ”Laki asuntojen korjaus-, energia- ja terveyshaitta-
avustuksista (1184/2005)”. Ks. tarkemmin HE 134/2005 vp.  
204 HE 152/2002 vp. 
205 Viimeksi mainittu seikka johtuu siitä, että rajakustannukset kasvavat sitä suuremmiksi, 
mitä vaativammiksi yhteiskuntapoliittiset tavoitteet asetetaan. 
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on edelläkävijä selkeän ja toimialalle nimenomaisesti räätälöidyn kulutta-
jansuojalainsäädännön käyttöönotossa.”206 

Tässä yhteydessä ei luonnollisestikaan pystytä antamaan lopullista vas-
tausta siihen, mikä painoarvo edelläkävijän eduille on tosiasiallisesti annet-
tava. Muutamia kommentteja tosin on esitettävissä. Ensinnäkin merkittävä 
vaikutus on todennäköisesti sillä, millä tavoin konstruoidusta lainsäädän-
nöstä on kysymys. Tällöin esimerkiksi yrityksille aiheutuvalla kustannus-
rasituksella voi olla olennainen vaikutus edelläkävijän etujen saavutetta-
vuuteen. Toiseksi tärkeään asemaan noussee se, seuraavatko muut valtiot 
lainsäädäntötoimissa edelläkävijävaltiota. Lisäksi, jotta edelläkävijän edut 
eivät jäisi pelkiksi spekulaatioiksi, nekin olisi syytä nostaa jälkiseurannan 
kohteiksi arvioitaessa yleisemmin lainsäädännön vaikutuksia. Joka tapauk-
sessa edellä esitetty tuo tutkimuksen alueelle, jonka puitteissa tutkitaan 
lainsäädännöllisiä innovaatioita. Tosin saman tien on myönnettävä, että 
käsite on epämääräinen.207  

Minkälaiset lainsäädännölliset kriteerit ovat omiaan parantamaan edel-
lytyksiä innovaatioiden tekemiselle ja toisaalta niiden käyttöönotolle? Esi-
merkiksi edellä viitattu parhaan käyttökelpoisen tekniikan periaate on 
luonteeltaan operationaalisesti hyvin joustavaa sääntelyä. Tällaisissa tapa-
uksissa voidaan sanoa, että oikeudellinen sääntely mahdollistaa uusien in-
novaatioiden tekemisen ja käyttöönoton. Sen sijaan asia erikseen on se, 
kannustaako lainsäädäntö dynaamisesti tehokkaaseen toimintaan. Esimer-
kiksi juuri ympäristönsuojelusääntelyssä on laajalti korostettu, että hallin-
nollinen ohjaus (eli velvoitesääntely) ei kannustaisi toiminnanharjoittajia 
tässä suhteessa, mutta taloudellinen ohjaus (eli kannustinsääntely) olisi 
tältä osin huomattavasti tarkoituksenmukaisempi instrumentti.208  

                                                           
206 HE 231/2005 vp. 
207 Yllä mainittu problematisointi liittyy olennaisesti sääntelykilpailuun, ks. lähemmin 
Tala (2005), 58–62. 
208 Yllä mainittujen näkökohtien ohella myös monilla muilla näkökohdilla on tai ainakin 
voi olla merkitystä innovatiivisuuden kannalta. Esimerkiksi tutkijoiden mielipiteitä on 
jakanut kysymys siitä, johtaako kilpailu enemmässä määrin innovaatioihin kuin keskitty-
neet markkinat vai päinvastoin.  
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3.6 Hallinnollinen tehokkuus 

Yksinkertaisimmin määritellen hallinnollisella tehokkuudella tarkoitetaan 
sitä, että lainsäädäntöuudistus pystytään toteuttamaan mahdollisimman 
alhaisin hallintokustannuksin. Viimeksi mainittuihin kustannuksiin sisälty-
vät yhtä lailla julkisvallalle kuin yksityisille talousyksilöille aiheutuvat 
kustannukset lainsäädännön hallinnoinnista. Nämä kustannukset jaetaan 
ajoittain uudistuksesta aiheutuviin käyttöönottokustannuksiin ja toisaalta 
ylläpitokustannuksiin209.  

Hallintokustannuksia voi aiheutua hyvin monenlaisista lainsäädännölli-
sistä velvollisuuksista, joita toisaalta ei voida välttää, jos lakiuudistus yli-
päänsä aiotaan toteuttaa. Esimerkkinä voidaan viitata meluntorjuntasuunni-
telmien laatimiseen ja määräaikaiseen uudelleentarkasteluun. Toisaalta hal-
lituksen esityksessä HE 170/2003 ehdotetun uudistuksen aiheuttamia lisä-
kustannuksia vähensi se, että vastaavia suunnitelmia oli tehty jo aikaisem-
min.  

Hallinnollisella tehokkuudella on hyvin monia ilmentymiä ja se on 
noussut avainasemaan sääntelyvaihtoehtojen paremmuutta arvioitaessa 
usein. Seuraavassa on koottuna esimerkkejä siitä, miten hallinnolliset nä-
kökohdat on pyritty ottamaan huomioon: 

– Verkkotunnuslain mukaan verkkotunnuksen hakija voi palveluau-
tomaatiojärjestelmän avulla tarkistaa muun muassa verkkotunnuk-
sen muotoa ja sisältöä koskevien vaatimusten täyttymisen.210  

– KSL 4 §:n 1 kohdan mukaan lisäetumarkkinoinnissa hintaa ei tarvit-
se ilmoittaa, jos hyödykkeen hinta erikseen hankittuna on alle kym-
menen euroa. Tällä on katsottu olevan merkitystä lähinnä kylkiäis-
tarjouksissa siitä yksinkertaisesta syystä, että kylkiäisten arvot ovat 
käytännössä vähäisiä.211 

– Viestintämarkkinalakiin on sisällytetty säännös, jonka mukaan käyt-
täjällä on oikeus vakiokorvaukseen viestintäpalvelun viivästystilan-
teessa. Eräin edellytyksin käyttäjällä on oikeus myös vahingonkor-
vaukseen vakiokorvauksen ylittävistä vahingoista, jos sellaisia syn-
tyy.212 Vakiokorvaus on joka tapauksessa menettely, joka yksinker-
taistaa olennaisesti korvauksen määräämistä, koska korvauksen suu-

                                                           
209 Ks. esimerkiksi HE 135/2003 vp ja HE 99/2006 vp. 
210 Ks. esimerkiksi HE 125/2004 vp. 
211 HE 79/2000 vp. Toisaalta yllä mainittu tapaus osoittaa epäsuorasti yhden keinon vä-
hentää yrityksille aiheutuvia hallintokustannuksia. Nostamalla euromääräistä rajaa sen 
suhteen, onko lisäetutarjouksen hinta ilmoitettava, kavennetaan tiedonantovelvollisuutta 
ja alennetaan myös hallintokustannuksia.  
212 Ks. tarkemmin HE 231/2005 vp. 
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ruuden määrittäminen olisi käytännössä hankalaa, jos kussakin vii-
västystilanteessa vahingon suuruutta jouduttaisiin erikseen arvioi-
maan.213 Vakiokorvauksen funktio on siis tältä osin samanlainen 
kuin sopimussakon funktio sopimusrikkomuksen tehosteena.  

– Henkilötuloverotuksessa myönnettävä tulonhankkimisvähennys on 
kaavamainen eikä edellytä verovelvollisilta tosite- tai muun vastaa-
van aineiston toimittamista veroviranomaisille (esimerkiksi ammat-
tikirjallisuuden hankkimisen todentamiseksi). Tähän vähennykseen 
liittyen voidaan yleisemmin viitata vero-omavastuusäännöksiin, jot-
ka sisältävät sen, ettei verovelvollinen saa oikeutta vähennykseen, 
elleivät vähennykseen oikeuttavat menot yllä tiettyyn rahamäärään 
saakka. Tällä on luonnollisesti hallinnollista kuormitusta vähentävä 
vaikutus, koska verovelvollisilla ei ole tarvetta toimittaa tositteita tai 
muuta dokumentointia veroviranomaisille, elleivät menot ylitä vero-
omavastuuta214. Tällaisia vähennyksiä ovat esimerkiksi kotitalous-
vähennys ja matkakuluvähennys. 

– Arvonlisäverolain (1501/1993) 3 §:ssä on säädetty vähäistä toimin-
taa koskeva poikkeus arvonlisäverovelvollisuudesta: ”myyjä ei ole 
verovelvollinen, jos tilikauden liikevaihto on enintään 8 500 euroa, 
ellei häntä ole oman ilmoituksen perusteella merkitty verovelvolli-
seksi.”215 Toisaalta nykyisin euromääräiseen verovelvollisuuden ala-
rajaan liittyy veronhuojennus, joka vääjäämättä aiheuttaa hallinto-
kustannuksia verohallinnolle ja verovelvollisille.  

– Energiaverolainsäädännön mukaan turpeesta on suoritettava veroa 
vain siltä osin kuin sen käyttö ylittää 25 000 megawattituntia vuo-
dessa.216 

– Ennakkoratkaisuista kannettavien maksujen alikatteellista hinnoitte-
lua on perusteltu tullilainsäädännön osalta sillä, että lain tulkinnan 
selkiinnyttämisellä vältytään sekä valtiolle että verovelvollisille kus-
tannuksia aiheuttavista jälkiselvityksistä, verojen jälkikannosta sekä 
mahdollisista oikeuskäsittelyistä.217 Kun edelliset esimerkit raken-
tuivat sen varaan, että lainsäädännöllisillä ratkaisuilla pyritään välit-

                                                           
213 Tai kuten uudistusta koskevassa hallituksen esityksessä todetaan: ”Korvausvaatimuk-
sen esittäminen on jatkossa vaivattomampaa, koska korvaus- ja hyvitysvelvollisuuden 
edellytykset on helposti todettavissa ja korvauksen tai hyvityksen euromäärä ilmenee 
yksiselitteisesti lainsäädännöstä.” 
214 Toisaalta vero-omavastuulla voi nähdä olevan myös fiskaalisen funktion. Ks. vero-
omavastuusta Määttä (2007b), 83–84.  
215 Nykyisin liikevaihtoraja ei ole joko–tai-tyyppinen vaan liukuva. Ks. tarkemmin HE 
135/2003 vp. 
216 Ks. tarkemmin HE 130/2002 vp. 
217 Ks. tarkemmin HE 246/2006 vp. 
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tömästi alentamaan hallintokustannuksia, tässä tapauksessa on ky-
symys välillisestä (ja lain soveltajan määrittämästä) keinosta hillitä 
hallintokustannusten kasvua. 

– Hallituksen esityksessä HE 152/2003 ehdotettiin poistettavaksi 
mahdollisuus saada kokonaan vapautus järjestetystä jätteenkuljetuk-
sesta. Tätä perusteltiin muun muassa sillä, että voimassa oleva jär-
jestelmä oli hyötyyn nähden hallinnollisesti kohtuuttoman raskas.  

– Sähköistä asiointia viranomaistoiminnassa koskevaa lakia (13/2003) 
voi mitä ilmeisimmin perustella pyrkimyksellä hallinnolliseen te-
hokkuuteen.218 

– Kun varallisuuskorotuksen tekemisestä päiväsakon rahamäärää vah-
vistettaessa luovuttiin, tähdennettiin sääntelyn yksinkertaisuuden ja 
selkeyden sekä sen myötä hallinnollisen tehokkuuden merkitystä219. 

 
Toisaalta keskustelu hallinnollisesta tehokkuudesta voidaan ulottaa laa-
jemmaksikin kuin pelkästään hallintokustannuksia koskevaksi keskuste-
luksi. Tätä lähestymistapaa on myös eräissä puheenvuoroissa puollettu 
vahvasti sen sijaan, että ainoastaan keskityttäisiin hallintokustannusten mi-
nimointiin220. Samalla tämäkin näkökulma johdattaa kysymykseen siitä, 
miten sääntelystä aiheutuvat kustannukset jakautuvat erisuuruisten yritys-
ten kesken. 

Lain esitöissä saatetaan kyllä mainita, että lainsäädännöstä aiheutuu yri-
tyksille muitakin kustannuksia kuin hallintokustannuksia, mutta erittely jää 
muutoin hyvin pintapuoliseksi. Esimerkkinä olkoon seuraava lainaus: 
 

Velvoitteesta toimittaa biopolttoaineita kulutukseen aiheutuu lain 
soveltamisalaan kuuluville yrityksille liiketoiminnan ja hallinnolli-
sia kustannuksia. Biopolttoaineiden hankinta, niiden varastointi ja 
sekoittaminen bensiiniin ja dieselöljyyn edellyttävät yrityksiltä in-
vestointeja esimerkiksi säiliöihin, sekoituslaitteistoihin ja ohjausjär-
jestelmiin.221 

 
Sähköisestä lääkemääräyksestä annetun lain esitöissä tuotiin konkreettisesti 
esille se, että sanotunlaisen lääkemääräyksen käyttöönotto edellyttää osassa 
apteekkeja suurehkoja muutoksia toimintaprosesseihin sekä kaluste- ja lai-

                                                           
218 Ks. tarkemmin asianomaisesta lakiesityksestä HE 17/2002 vp.  
219 HE 25/2007 vp. Mielenkiintoista esityksessä oli muun muassa, että siinä puhuttiin 
nimenomaan hallinnollisesta tehokkuudesta. 
220 Ks. erityisesti Määttä (2007a). Ks. myös HE 218/2002 vp, jossa eritellään konkreetti-
sesti, so. euromääräisesti, sähkömarkkinalain muuttamisesta aiheutuvia kustannuksia. 
221 HE 231/2006 vp. Sanotussa lakiesityksessä päädyttiin toisaalta siihen, että pienimmät 
jakelijat jätettiin lain soveltamisalan ulkopuolelle.  
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tehankintoja; apteekkien kustannuksiksi arvioitiin kokonaisuutena 27,7 
miljoonaa euroa222. Toisaalta esitöissä ei millään tavoin kiinnitetty huomio-
ta siihen, missä määrin kustannukset painottuvat suhteellisesti pienapteek-
keihin. Kansainväliset tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että lainsää-
dännön aiheuttama suhteellinen kustannusrasitus pienyrityksille on ollut 
huomattavasti suurempi kuin suuremmille yrityksille. 
 

Hallituksen esityksessä HE 40/2002 tuotiin esille tupakkateolli-
suuden arvio tupakkalain uudistamisen aiheuttamien hallinnollis-
ten kustannusten suuruudesta. Teollisuuden mukaan tupakkatuot-
teiden vähittäismyyntipakkausten merkintöjen uusimisesta aiheu-
tuisi noin 2,5 miljoonan euron suuruiset kustannukset. Sääntelyn 
kohderyhmän esittämät arviot kustannuksista eivät välttämättä ole 
läheskään aina oikeaan osuneita. Esimerkiksi teollisuudella saattaa 
olla kannustin käyttäytyä strategisesti välttääkseen tiukat lainsää-
dännölliset velvoitteet. Toisaalta sääntelyn kohderyhmään kuulu-
vat toiminnanharjoittajat voivat aidosti epäonnistua kustannuksia 
koskevissa arvioissaan. Tässä voidaan viitata lisäksi siihen, minkä 
suuruisiksi teleyritykset arvioivat lapsipornografian levittämisen 
estotoimista annetun lain (1068/2006) aiheuttamat kustannukset. 
Ensinnäkin eräät suuret teleyritykset arvioivat kertaluonteisten in-
vestointien johtavan 100 000–300 000 euron kustannuksiin, kun 
taas muut teleyritykset eivät olleet maininneet näistä kustannuksis-
ta mitään. Toisaalta teleyrityksille koituvien vuotuisten kustannus-
ten arvioitiin vaihtelevan muutamasta tuhannesta eurosta aina 
200 000 euroon. Suuri vaihteluväli kertoo osaltaan siitä, että eu-
romääräisten arvioiden tekeminen lainsäädännön aiheuttamista 
kustannuksista osoittautui hyvin vaikeaksi.223   

 
Toisaalta lainsäädännöstämme on löydettävissä useita esimerkkejä, joissa 
velvoitteita ei ole ulotettu pienyrityksiin. Esimerkiksi tilintarkastusvelvolli-
suudesta vapauttaminen voi tulla kysymykseen, jos vaikkapa osake- tai 
henkilöyhtiöllä taikka osuuskunnalla ei päättyneellä sekä välittömästi sitä 
edeltäneellä tilikaudella täyty kaksi seuraavista kolmesta ehdosta: 1) taseen 
loppusumma yli 100 000 euroa; 2) liikevaihto tai sitä vastaava tuotto yli 
200 000 euroa; 3) palveluksessa keskimäärin yli kolme henkilöä. Toisaalta 
yhteisöissä omistajilla tai jäsenillä on aina mahdollisuus valita tilintarkasta-
ja niin halutessaan. Asiasta voidaan määrätä myös esimerkiksi yhtiöjärjes-
tyksessä. Lisäksi edellä mainitut rajat alittavissa yhteisöissä vähemmistöllä 
olisi mahdollisuus vaatia tilintarkastajan valitsemista.224 

                                                           
222 HE 250/2006 vp. 
223 Ks. tarkemmin HE 99/2006 vp. 
224 Ks. tarkemmin HE 194/2006 vp. 
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Pienyritysten asema on otettu huomioon toki muutoinkin. Esimerkiksi 
tasa-arvolain (609/1986) 6 a §:ssä säädetään toimenpiteistä tasa-arvon 
edistämiseksi. Jos työsuhteessa olevan henkilöstön määrä on säännöllisesti 
vähintään 30 työntekijää, erinäisiin suunnitelmiin tai ohjelmiin on sisälly-
tettävä toimenpiteet tasa-arvon toteutumisen jouduttamiseksi työpaikoilla. 
Toiseksi ympäristövahinkovakuutuksista annettu laki (81/1998) koskee 
ainoastaan yksityisoikeudellisia yhteisöjä, kuten henkilö- ja osakeyhtiöitä 
sekä osuuskuntia. Sen sijaan sanotun lain ulkopuolelle jäävät yksityiset 
elinkeinonharjoittajat.225 Kolmanneksi osa lainsäädännöstä ei koske amma-
tinharjoittajia, mutta se koskee liikkeenharjoittajia. Oikeudellisesti tällä on 
merkitystä esimerkiksi kirjanpitolainsäädännössä. Ammatinharjoittaja voi 
pitää yhdenkertaista kirjanpitoa, kun taas liikkeenharjoittaja on velvollinen 
pitämään kahdenkertaista kirjanpitoa. Neljänneksi yrittäjän eläkelainsää-
dännössä on säädetty kiintoisasta soveltamisalan rajauksesta. Aloittavalla 
yrittäjällä on oikeus enintään neljän vuoden ajan 25 prosentin alennukseen 
työeläkevakuutusmaksusta. Maksualennuksella tuetaan aloittavan yrittäjän 
työtulon vahvistamista alusta alkaen oikealle tasolle.226 Lisäksi vuoden 
2008 alussa voimaantulleessa laissa biopolttoaineiden käytön edistämisestä 
liikenteessä on jakeluvelvoitteen ulkopuolelle jätetty pienet toimijat: lain 
soveltamisen edellytyksenä on, että jakelija toimittaa kalenterivuoden aika-
na kulutukseen moottoribensiiniä, dieselöljyä ja biopolttoaineita yhteensä 
enemmän kuin miljoona litraa227.228 

Oma lukunsa on se, mikä on hallinto- ja muiden sääntelykustannusten 
kohtaanto eli kuka viime kädessä tosiasiallisesti joutuu nämä kustannukset 
maksamaan. Tältä osin on esitettävissä eräitä yksinkertaisia lähtökohtia, 
kuten se, että ”maksumiehinä” ovat aina luonnolliset henkilöt; kustannuk-
set voidaan vyöryttää niin eteenpäin kuin taaksepäin; ja se, että markkina-
olosuhteet ovat avainasemassa tosiasiallista kohtaantoa silmällä pitäen. 
Kohtaannon kannalta mielenkiintoinen toteamus sisältyy hallituksen esi-
tykseen HE 152/2003: 
 

                                                           
225 Ks. myös HE 82/1997 vp. 
226 Ks. myös HE 197/2006 vp. 
227 Ks. tarkemmin HE 231/2006 vp. 
228 Ks. myös HE 120/2002 vp, jossa oli kysymys kolmivuotisesta työnantajan sosiaalitur-
vamaksusta vapauttamisesta eräissä kunnissa.  
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Tuottajavastuuseen perustuvassa jätehuollossa tuottaja siirtää jäte-
huollon järjestämisestä aiheutuvat kustannukset yleensä uuden tuot-
teen hintaan näkyvänä kierrätysmaksuna tai näkymättömänä kustan-
nuseränä kuluttajalle maksettavaksi. 

 
Tässä toteamuksessa lähdetään siis siitä, että tuottaja pystyisi vyöryttämään 
tuottajavastuun kustannukset kokonaisuudessaan kuluttajille. Tämä on kui-
tenkin aivan liian pitkälle yksinkertaistettu ja harhaanjohtavakin väittämä. 
Mahdollisuus vyöryttää kustannukset kuluttajille riippuu näet olennaisessa 
määrin siitä, mikä asianomaisten tuotteiden kysynnän hintajousto on229.  

Hallinnollisiin näkökohtiin ja kustannuksiin on lakien esitöissä kiinni-
tetty huomiota, mutta vain osin. Erityishuomio on näet kiinnittynyt julkisel-
le sektorille aiheutuviin hallintokustannuksiin. Sen sijaan harvinaisempaa 
on ollut se, että yrityselämälle tai kotitalouksille aiheutuvaa hallinto-
rasitusta olisi pyritty konkreettisesti arvioimaan. Erittäin harvinaista on 
ollut se, että hallintokuormituksen jakautumista erisuuruisten yritysten kes-
ken olisi pyritty arvioimaan, vaikka pienyrityksille aiheutuvat hallintokus-
tannukset ovat yleensä suhteellisesti huomattavasti suuremmat kuin mui-
den yritysten.  
 
 
3.7 Neutraliteettiperiaate 

Elinkeinoelämää silmällä pitäen neutraliteetilla tarkoitetaan yksinkertai-
simmillaan sitä, että yrityksiä kohdellaan oikeusjärjestelmässä tasapuolises-
ti. Esimerkiksi verokohtelun neutraliteetti on ollut hyvin keskeisessä ase-
massa verojärjestelmää kehitettäessä230. Seuraavassa on esimerkkiluettelo 
kriteereistä, jotka voidaan ottaa huomioon, kun arvioidaan eri elinkeinon-
harjoittajien verokohtelun neutraliteettia231. Yrityskokoneutraliteetti edel-
lyttää, ettei verokohtelu saisi poiketa sen mukaan, minkä suuruinen yritys 
on kysymyksessä. Toimialaneutraliteetti tarkoittaa sitä, että verokohtelun 
olisi oltava yhtäläinen yrityksen toimialasta riippumatta. Omistuspoh-
janeutraliteetti viittaa siihen, ettei verokohteluun saisi olla vaikutusta sillä, 
onko kysymys esimerkiksi valtion pääosin omistamasta yrityksestä tai yk-
sityishenkilöiden omistamasta yrityksestä. Yritysmuotoneutraliteetin mu-

                                                           
229 Kysynnän hintajoustolla tarkoitetaan tuotteen kysytyn määrän prosentuaalisen muu-
toksen suhdetta hyödykkeen hinnan prosentuaaliseen muutokseen. 
230 Ks. verokohtelun neutraalisuudesta taloustieteen valossa Ylä-Liedenpohja (1992), 
342–347. Hän osoittaa artikkelissaan hyvin, kuinka monikäsitteiseksi neutraliteetti on 
muodostunut veropoliittisessa keskustelussa. 
231 Ks. myös Määttä (2007b), luku 4.  
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kaan verokohtelu ei saisi poiketa sen perusteella, onko kysymys esimerkik-
si henkilöyhtiöstä, osakeyhtiöstä, osuuskunnasta tai muusta yritysmuodos-
ta. Toimintamuotoneutraliteetti tarkoittaa puolestaan sitä, ettei elinkeinon-
harjoittajan valitsema toimintatapa saisi vaikuttaa verokohteluun232.233 Toi-
saalta on syytä painottaa neutraliteettiperiaatteella olevan laaja joukko mui-
takin ilmenemismuotoja. Näin ollen periaatteen määrittely laatimalla tyh-
jentävä luettelo eri neutraliteetin muodoista on ainakin tässä tutkimuksessa 
osoittautunut ylivoimaiseksi. Oma ongelmansa juontaa lisäksi siitä, ettei 
lain esitöissä aina käytetä johdonmukaista terminologiaa puhuttaessa neut-
raliteettiperiaatteen erilaisista ilmenemismuodoista.234  

Yrityskokoneutraliteetin osalta voidaan viitata arvonlisäverolainsää-
däntöön sisältyvään euromääräiseen verovelvollisuuden alarajaan sekä la-
kiin sisältyvään veronhuojennukseen. Matalaa alarajaa on perusteltu ni-
menomaan neutraalisuussyillä, koska se aiheuttaa eriarvoisuutta rajan tun-
tumassa toimivien vastaavaa toimintaa harjoittavien yritysten kesken. Tältä 
osin on samalla otettava huomioon se, onko raja joko–tai-tyyppinen vai 
liukuva. Lähtökohtana lainsäädännössä on se, että ellei liiketoiminnan har-
joittajan liikevaihto ylitä 8 500 euroa tilikaudessa, tämä ei ole verovelvolli-
nen. Oletetaan yksinkertaisuuden vuoksi, että liiketoiminnanharjoittajalla 
ei ole vähennyskelpoisia ostoja. Tällöin, jos liikevaihto on 8 500 euroa, 
veroa ei tarvitse maksaa. Sen sijaan, jos liikevaihto nousee 8 501 euroon, 
tilanne muuttuu dramaattisesti. Tällöin rajaveroaste arvonlisäverotuksessa 
ei ole suinkaan 22 prosenttia joko–tai-tyyppisessä järjestelmässä vaan 187 
022 prosenttia (8 501 x 22 %) ja maksettava vero on siis 1 807 euroa235. 
Näin korkea rajaveroaste on omiaan provosoimaan liiketoiminnan harjoit-
tamiseen harmaan talouden puolella ja lisäksi se on omiaan pidättelemään 
liiketoiminnan harjoittajia kasvattamasta liikevaihtoa.  

Edellä mainitun valossa oikeansuuntaisena toimenpiteenä on pidettävä 
sitä, että arvonlisäverotuksessa euromääräiseen verovelvollisuuden alara-
                                                           
232 Toimintamuotoneutraliteetin yhteydessä voidaan puhua myös organisatorisesta neut-
raliteetista. 
233 On aiheellista korostaa, että neutraliteettiperiaate voidaan ulottaa sääntelyteoreettises-
sa tarkastelussa mille oikeudenalalle tahansa. 
234 Ks. esimerkiksi HE 31/2002 vp, jossa tupakkaverolain muutosta perusteltiin neutrali-
teettiperiaatteella: eräiden jäsenvaltioiden markkinoilla on savukkeen kaltaisia tuotteita, 
joita joka tapauksessa on pidettävä savukkeena tai savukkeen korvikkeena. Ne ovat olleet 
myös halvempia kuin varsinaiset savukkeet. Kilpailutilanteen tasapuolisuuden ylläpitämi-
seksi päädyttiinkin korjaamaan verolainsäädäntöä. Ks. myös HE 17/2002 vp, jossa puhu-
taan tekniikkaneutraliteetista. Vrt. HE 197/1999 vp, jossa puolestaan puhutaan vä-
lineneutraliteetista. 
235 Esimerkkimme osoittaa, että rajaveroasteen käsitteestä voi olla hyötyä muutoinkin 
kuin analysoitaessa henkilötuloverotusta.  
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jaan on liitetty muutama vuosi sitten veronhuojennus. Huojennus pienenee 
asteittain liikevaihdon kasvaessa, ja lopullinen tilitettävä vero nousee siten 
vähitellen täyteen määrään. Vero muuttuu täysimääräiseksi 20 000 euron 
vuosiliikevaihdon kohdalla.236 Vaikka uudistus on aiheuttanut jossain mää-
rin hallintokustannuksia verovelvollisille, uudistusta voitaneen pitää perus-
teltuna, koska näin pystytään olennaisesti lieventämään edellä mainittuja 
joko–tai-tyyppiseen järjestelmään liittyviä epäkohtia. Samalla tämä tapaus 
osoittaa, kuinka hankalaa on tehdä täsmällisiä laskelmia lainsäädäntöuu-
distukseen liittyvistä kustannuksista ja hyödyistä ja lisäksi arvioida näin 
saavutettavissa oleva nettohyöty. Näin ollen keskeiseen asemaan nouseekin 
eri suuntiin vetävien argumenttien puntarointi toinen toisiaan vasten. Täl-
laisissa tapauksissa nousee myös hyvin tärkeään arvoon valmius analysoi-
da tarkasti kansainvälisiä lainsäädäntöratkaisuja ja niistä saatuja koke-
muksia.  

Luottotietolakia säädettäessä nousi toimialaneutraliteetti esille seuraa-
vasti. Lähtökohtaisesti luottotietotoiminnan harjoittamisena on perinteisesti 
pidetty itsenäisenä elinkeinona harjoitettavaa luottotietojen tuottamista ja 
luovuttamista ulkopuolisten käyttöön. Lakiehdotuksessa painotettiin kui-
tenkin myös sitä, että luottotoiminnan harjoittamista koskevia säännöksiä 
sovellettaisiin esimerkiksi perintätoimiston antamaan luottopäätöspalve-
luun, jossa hyödynnetään toimiston perintätehtävissään saamia yrityksen 
taloudellista asemaa koskevia tietoja. Perusteluna viitattiin nimenomaan 
neutraalisuuteen.237  

Yritysmuotoneutraliteettia on korostettu säädettäessä arvonlisäverolain 
verovelvollisuuden euromääräiseen alarajaan liittyvä veronhuojennus. Täl-
löin tuotiin näet esille, että huojennus koskisi kaikkia yritysmuotoja, toisin 
sanoen luonnollisia henkilöitä sekä yhtymiä ja yhteisöjä.238 Toisaalta lain-
säädäntömme ei aivan kaikilta osin ole yritysmuotoneutraali. Esimerkiksi 
ympäristövahinkovakuutuksen ovat velvollisia ottamaan ainoastaan yksi-
tyisoikeudelliset yhteisöt, eivät yksityiset elinkeinonharjoittajat239. 

Toimintamuotoneutraliteetista hyvän esimerkin tarjoaa kuluttajansuoja-
lakia sivuava problematisointi siitä, tuleeko tavaran käyttöhyödyn mene-
tyksestä saada korvausta. Hallituksen esityksessä HE 360/1992 päädyttiin 
nähdäkseni aivan oikein siihen, että jollei kuluttajalla olisi oikeutta korva-
ukseen, hän voisi turvautua sellaisiin toimenpiteisiin, joista aiheutuu suo-
                                                           
236 Ks. uudistuksesta tarkemmin HE 135/2003 vp. 
237 HE 241/2006 vp. 
238 HE 135/2003 vp. 
239 Yhteisöjäkin vakuutusvelvollisuus koskee vain, jos niiden harjoittamaan toimintaan 
liittyy olennainen ympäristövahingon vaara tai joiden toiminta yleisesti aiheuttaa haittaa 
ympäristölle. Ks. tarkemmin erityisesti HE 82/1997 vp. 
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ranaisia, korvauskelpoisia menoja. Esimerkiksi, jos pesukone on pidem-
pään käyttökelvoton, kuluttaja ryhtyy käyttämään pesulapalveluja (korva-
uskelpoinen meno) eikä ryhdy pesemään itse käsin pyykkiä (korvauskelvo-
ton meno).  

Energiaintensiivisen teollisuuden veronpalautusmenettelyä on päädytty 
korjaamaan, koska aikaisemmin oikeus energiaverotukeen riippui siitä, 
kuka omisti voimalaitoksen240. Kyseessä on yksi ilmentymä omistuspoh-
janeutraliteetista.  

Käytännössä neutraliteettihäiriöt voivat ilmetä hyvin monin tavoin. 
Esimerkiksi ryhmäkannelain valmistelutöissä kiinnitettiin huomiota siihen, 
että mahdollistamalla ryhmäkanteen nostaminen edellytykset perusteetto-
mien kilpailu- ja muiden taloudellisten etujen saamiseen heikentyisivät241. 
Toisin sanoen tältä osin kysymys on kilpailuneutraliteettia turvaavasta jär-
jestelystä. Toisaalta, jos kilpailuetuja voisi saavuttaa lainvastaisella toimin-
nalla, niitä voi luonnehtia ulkoishaitoiksi. Kilpailuneutraliteetin turvaami-
sen on joskus katsottu myös edellyttävän julkisvallan tukitoimia tietyille 
yrityksille. Tässä voidaan viitata siihen, että sosiaalisten yritysten ei ole 
katsottu voivan toimia kilpailukykyisesti muiden yritysten kanssa, elleivät 
ne saa yhteiskunnalta taloudellista tukea vajaakuntoisten palkkakustannuk-
siin242.243  

Neutraliteettiperiaatetta voi pitää keskeisenä sääntelystandardina pait-
si verolainsäädännössä myös muilla oikeudenaloilla. Samalla on syytä 
tunnustaa ja tunnistaa, että neutraliteettiperiaatteella on monia ilmene-
mismuotoja. Lähtökohtana on joka tapauksessa se, että oikeudellinen sään-
tely ei saisi vaikuttaa esimerkiksi yritysten valintoihin muutoin kuin lain-
säädännössä tavoitelluilta osin. 
 
 

                                                           
240 Ks. tarkemmin HE 130/2002 vp. 
241 Ks. tarkemmin HE 154/2006 vp. 
242 Ks. sosiaalisista yrityksistä tarkemmin HE 132/2003 vp. Ks. lisäksi HE 275/2006 vp, 
jossa todetaan, että sosiaalisten yritysten tukimuodot eivät ole vääristäneet kilpailua.  
243 Kilpailuneutraliteettia on korostettu esimerkiksi hallituksen esityksessä HE 152/2003 
vp. 
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3.8 Lain kiertämisen ehkäiseminen 

Keskeisenä argumenttina lainvalmistelussa on ollut opportunistisen käyt-
täytymisen torjunta. Tosin lainvalmistelun yhteydessä puhutaan yleensä 
lain kiertämisen ehkäisystä tai lainsäädännön kiertämisen riskien mini-
moinnista.244 Kysymys voi olla esimerkiksi siitä, että yrittäjä harjoittaa 
elinkeinotoimintaa välikäsiin turvautumalla lainsäädännön velvoitteet väis-
tääkseen245. Lain kiertämisen ehkäisyä voidaan perustella monenlaisin ar-
gumentein: 

– Jos yksi elinkeinonharjoittaja onnistuu elinkeinotoiminnassa lain 
velvoitteiden kiertämisessä, hän saa perusteettoman kilpailuedun 
muihin elinkeinonharjoittajiin verrattuna. Toisin sanoen lain kiertä-
minen ilmenee ongelmana kilpailuneutraliteetin näkökulmasta. 

– Lain kiertäminen voi aiheuttaa ulkoishaittoja esimerkiksi siinä muo-
dossa, että yhden verovelvollisen onnistuessa välttämään veroja epä-
asianmukaisesti, muille verovelvollisille lankeaa aikaisempaa suu-
rempi verorasitus.246  

– Lain kiertäminen voi olla omiaan aiheuttamaan ketjureaktion: jos 
yksi toiminnanharjoittaja onnistuu kiertämään lain asettamia velvol-
lisuuksia aiheuttaen taloudellisia menetyksiä – muodossa tai toisessa 
– muille toiminnanharjoittajille, viimeksi mainittujen kynnys ryhtyä 
itse lainsäädännön kiertämisjärjestelyihin alenee.  

– Lain kiertämisjärjestelyt ovat omiaan luomaan tarpeen uudistaa lain-
säädäntöä, jotta lain aukkokohdat ”tilkitään”. Erilaisista sääntelyvii-
veistä johtuen lainsäätäjä on kuitenkin tässä kilpajuoksussa vääjää-
mättä yksityisten talousyksiköiden jäljessä.  

 
Valaistaan opportunistisen käyttäytymisen ehkäisemistä erityyppisissä ti-
lanteissa lainsäädännöstä ja lain esitöistä otetuilla esimerkeillä. Esimerkiksi 
tilintarkastuslaissa säädetään muun muassa esteellisyyden aikaansaavista 
välittömistä ja välillisistä omistus- ja muista oikeuksista247. Lain esitöissä 
on korostettu tältä osin sääntelyn laajaa tulkintaa, jotta suljetaan pois mah-
dollisuus esteellisyysperusteen kiertämiseen sopimusjärjestelyin.248 Tässä 
nousee esille yksi tärkeä keino opportunistisen käyttäytymisen torjuntaan: 
laaja tulkinta lain asettamista velvoitteista.  
                                                           
244 Ks. esimerkiksi HE 111/2005 vp. 
245 Ks. myös HE 241/2006 vp. 
246 Tässä voidaan viitata myös jäteveroon, jonka on pelätty lisäävän jätteiden laitonta 
käsittelyä ja roskaantumista. Ks. myös HE 128/2002 vp. 
247 Tilintarkastuslain 25 §. 
248 HE 194/2006 vp. 
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Toiseksi opportunistista käyttäytymistä voidaan torjua kirjoittamalla oi-
keussäännös jo alun perin hyvin joustavaksi. Tässä voidaan viitata veron 
kiertämistä koskevaan yleislausekkeeseen yhtä lailla kuin ulosottolaissa 
(37/1895) olevaan säännökseen ulosoton kiertämisen torjumisesta.249 Vii-
meksi mainitun ulosottolain 4 luvun 9.4 §:n säännöksen nojalla voidaan 
puuttua järjestelyihin, joita käytetään ”muotona vailla aineellista sisältöä”. 
Tällöin on mahdollista sivuuttaa siviilioikeudellisesti sinänsä päteväkin 
muoto ulosottomenettelyssä ja ulosmitata omaisuus velallisen veloista.250 

Edelliseen nähden päinvastainen keino pyrkiä torjumaan opportunistista 
käyttäytymistä on lisätä tai täydentää sääntelyn yksityiskohtaisuutta. Esi-
merkin tarjoaa tapaus, jossa sähkömarkkinalakia uudistettiin siten, että ver-
konhaltija ei saanut periä erillistä maksua mittarinluvusta sähkönmyyjää 
vaihdettaessa. Jos sääntely olisi koskenut ainoastaan mittarinluvusta perit-
täviä maksuja, sääntelyä olisi ollut helppo kiertää ottamalla käyttöön myy-
jän vaihtoon liittyviä muita toimenpidemaksuja. Tämän vuoksi päädyttiin 
siihen, että lakiuudistuksella estettiin myös muiden kuin mittalaitteiston 
luentaan perustuvien erillisten maksujen periminen.251  

Lisäksi opportunistista käyttäytymistä voidaan pyrkiä torjumaan muu-
toinkin erilaisia sääntelyvaihtoehtoja toisiaan vasten puntaroimalla. Esi-
merkiksi anniskelulupa on myönnettävissä joko toistaiseksi tai määräaikai-
sena. Luvan myöntäminen määräajaksi saattaa olla perusteltua muun muas-
sa silloin, kun luvanhaltijalla on verovelka, jota hänen on lyhennettävä 
maksusuunnitelman mukaisesti. Luvan määräaikaisuutta voidaan siis pe-
rustella harmaan talouden torjunnalla ja luvanhaltijan luotettavuuden seu-
rannalla.252 

Päätteeksi on koostettavissa vielä muutamia esimerkkejä lainsäädännöl-
lisistä ratkaisuista, joilla tähdätään nimenomaan lain kiertämisen ehkäise-
miseen: 

– Arvonlisäverolainsäädäntöön sisältyy verovelvollisuuden euromää-
räiseen alarajaan liittyvä veronhuojennus. Verokeinottelun välttämi-
seksi huojennusta ei myönnetä käyttöomaisuuden myynnistä suori-
tettavasta verosta.253  

                                                           
249 Harmaan talouden ehkäisemiseen ja muutoin epärehellisen toiminnan välttämiseen on 
tähdätty myös esimerkiksi luottotietolailla, ks. tarkemmin HE 241/2006 vp. 
250 Ks. tarkemmin HE 275/1998 vp. 
251 Ks. tarkemmin HE 218/2002 vp. 
252 Ks. laajemmin HE 50/2006 vp, jossa viitataan lisäksi tarpeeseen puuttua niin sanottui-
hin välikäsijärjestelyihin.  
253 Ks. tarkemmin HE 135/2003 vp. 
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– Luottotietolain  säännöksiä  laadittaessa  otettiin  huomioon  muun 
muassa tarve ehkäistä harmaata taloutta ja muita epäterveitä menet-
telyjä.254 

 
Lain kiertämisen ehkäisy on noussut varsin usein esille oikeudellista sään-
telyä kehitettäessä. Kysymys on lisäksi kriteeristä, joka ilmenee myös laki-
esityksen yksityiskohtaisista perusteluista.  
 
 

3.9 Lainvalmistelu iteratiivisena prosessina 

Vaikka erilaiset sääntelystandardit pyrittäisiin ottamaan huomioon erittäin 
huolellisesti, mihinkään ei päästä tarpeesta myöhemmin täsmentää tai muu-
toin uudistaa lainsäädäntöä. Vero-ohjauksen kohdalla onkin taloustieteelli-
sessä kirjallisuudessa korostettu sitä, että oikean verotason löytäminen voi 
vaatia iteratiivista menettelyä: vero asetetaan aluksi niin hyvin kuin suinkin 
sellaiselle tasolle, jotta saavutettaisiin tavoitellut yhteiskunnalliset päämää-
rät; jos tavoitteet alitetaan, verotasoa korotetaan, ja jos tavoitteet ylitetään, 
verotasoa alennetaan. Menettelyä jatketaan niin kauan, kunnes vero on ta-
soltaan sellainen, että yhteiskuntapoliittiset tavoitteet saavutetaan.255  

Lainsäädäntöpolitiikkaa silmällä pitäen on kiintoisaa panna merkille, et-
tä iteratiivinen menettely on varsin yleistä käytännössä. Toisaalta tämä on 
hyvin ymmärrettävääkin, koska lakien säätäminen kerralla tavoitteet saa-
vuttaviksi ja muutoin tarkoituksenmukaisiksi ei ole helppoa. Läpikäydyssä 
lainvalmistelumateriaalissa on koko joukko esimerkkitapauksia, joissa tä-
mä piirre on nähtävissä.  

Tupakoinnin vähentämiseksi annetun lainsäädännön kehittäminen ku-
vastaa osaltaan lainsäädännön iterointia. Aikaisempi tupakkalaki on salli-
nut tietyin edellytyksin tupakoinnin ravintoloissa, hotelleissa sekä majoi-
tus- tai ravitsemisliikkeissä. Lainsäädännön muuttamista tiukemmaksi pe-
rusteltiin muun muassa sillä, että lain edellyttämät tekniset ratkaisut eivät 
olleet estäneet tupakansavun kulkeutumista savuttomiksi varatuille alueille 
ja siksi altistuminen tupakansavulle oli ollut edelleen merkittävä työsuoje-
luongelma.256  

Lainsäädännön vaikutusten analysointi tai ainakin niiden jonkinlainen 
seuranta on osaltaan ollut johtamassa siihen, että lainsäädäntöä on sittem-

                                                           
254 Ks. tarkemmin HE 241/2006 vp.  
255 Vaikka iteratiivinen menettely onkin herättänyt huomattavaa kiinnostusta teoreettisella 
tasolla, sitä ei vero-ohjauksessa ole sanottavastikaan sovellettu käytännössä. 
256 Ks. tarkemmin HE 226/2005 vp. 
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min jouduttu tarkistamaan. Esimerkiksi vuoden 2000 alussa voimaantul-
leella kiinteistöverolain (654/1992) muutoksella tähdättiin siihen, että 
maanomistajat käyttäytyisivät asunto- ja maankäyttöpoliittisten tavoittei-
den mukaisesti. Rakentamattoman rakennuspaikan korotettu kiinteistövero 
kannustikin maanomistajia tonttimaan myyntiin niissä kunnissa, joissa ko-
rotettua veroa sovellettiin. Sen sijaan kasvukeskusten kunnissa, joissa tont-
tipula oli ollut suurin, kiinteistövero-ohjausta ei ollut hyödynnetty. Tämän 
vuoksi vuoden 2006 alussa toteutetussa lainsäädäntöuudistuksessa pyrit-
tiinkin vauhdittamaan rakentamattomien rakennuspaikkojen hyödyntämis-
tä.  

Osin edelliseen verrattava tapaus koskee sosiaalisia yrityksiä koske-
vaa lainsäädäntöä. Kun eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen HE 
132/2003, se edellytti, että hallitus antaa lainsäädännön seurannan ja ar-
vioinnin tuloksista myöhemmin selvityksen. Sittemmin päädyttiinkin an-
tamaan uusi hallituksen esitys HE 275/2006, jossa tätä lainsäädäntöä eh-
dotettiin muutettavaksi.  

Aika ajoin lainsäädännön tarkistamiseen on johtanut se, että joko kor-
kein oikeus tai korkein hallinto-oikeus päätyy lain muutosta edellyttävään 
kannanottoon. Esimerkiksi hallituksen esityksessä HE 97/2002 ehdotettiin 
työsopimuslain muuttamista siten, että vapaaehtoisen lisäeläketurvan olles-
sa työsuhteen ehto se olisi liikkeen luovutuksen yhteydessä samassa ase-
massa kuin muutkin työsuhteen ehdot. Lainsäädännön muutoksen taustalla 
oli korkeimman oikeuden päätös KKO:2001:72, jossa oli päädytty päinvas-
taiselle kannalle.  

Yksi keino tuoda avoimesti lainsäädännön iteratiivisen prosessin luonne 
esille on kokeilunluonteinen lainsäädäntö. Toisin sanoen lainsäädäntö sää-
detään voimaan ainoastaan määräajaksi, jona aikana seurataan sen toimi-
vuutta. Jos lailla on toivottavat vaikutukset, sen voimassaoloa jatketaan, 
mutta – periaatteessa – jos lainsäädäntö ei osoittaudu tarkoituksenmukai-
seksi, se kumotaan. Kokeilunluonteisesta lainsäädännöstä voidaan mainita 
esimerkkeinä vuorotteluvapaalaki (1305/2002); parturi- ja kampaamopal-
veluiden sekä pienten korjauspalveluiden alennettu arvonlisäverokanta; 
sekä kotitalousvähennys tuloverotuksessa.  

Esimerkiksi hallituksen esityksessä HE 120/2002 ehdotettiin säädettä-
väksi kokeilunluonteinen laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta vapaut-
tamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003–2005.257 Kokeilun tarkoituksena 
oli nimenomaan selvittää sanotunlaisen vapautuksen vaikutusta työllisyy-
teen ja työllistämisedellytyksiin. Käytännön kokemusten saamiseksi koros-
tettiin tarvetta saada informaatiota siitä, onko sosiaaliturvamaksun alueelli-
                                                           
257 Ks. myös HE 116/2006 vp. 
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sella porrastuksella vaikutusta työllisyyteen, alueiden väliseen muuttoliik-
keeseen ja yritysten sijoittumiseen.  

Toisaalta on syytä painottaa sitä, ettei kokeilunluonteinen lainsäädäntö-
kään ole vailla ongelmia. Esimerkiksi työllisyysvaikutusten arviointi ei ole 
suoraviivaisesti analysoitavissa oleva asia senkään jälkeen, kun kokeilun-
luonteinen lainsäädäntö on tarjonnut tätä varten tietopohjaa. Toiseksi ko-
keilunluonteisen lainsäädännön on oltava voimassa niin kauan, että saa-
daan mahdollisimman luotettavasti selvitettyä sen vaikutukset. Kolman-
neksi vaarana on se, että väliaikainen lainsäädäntö muodostuu pysyväksi, 
vaikka lailla ei saavutettaisikaan toivottuja päämääriä.258  
 

                                                           
258 Näin Määttä (2007b), 54. Lisäksi alueellisesti rajatut kokeilut voivat osoittautua ky-
seenalaisiksi yhdenvertaisuusperiaatteen näkökulmasta. 



4 SÄÄNTELYVAIHTOEHTOJEN VERTAILUA 

4.1 Alustavia näkökohtia 

Läpikäyty aineisto sisältää periaatteessa neljänlaista materiaalia sääntely-
vaihtoehtojen kartoitusta ja analysointia silmällä pitäen. Ensinnäkin osassa 
lakiesityksistä on problematisoitu erilaisia sääntelyvaihtoehtoja, joskus 
hyvin ansiokkaasti. Tältä osin lain esitöissä tosin puhutaan toteuttamisvaih-
toehdoista. Toisaalta näissäkin tapauksissa on saattanut jäädä vertailun ul-
kopuolelle sellaisia toteuttamisvaihtoehtoja, jotka olisivat mahdollisesti 
olleet realistisia. Toiseksi on lakiesityksiä, joissa tällaista pohdintaa ei ole 
mukana, eikä se toisaalta olisi ollut luontevaakaan. Kolmanneksi lakiesitys-
ten joukossa on varsin paljon tapauksia, joissa liikkeelle lähdetään ja pää-
dytään yhteen vaihtoehtoon edes esittämättä vaihtoehtoja, vaikka siihen 
olisi voinut olla syytä. Lisäksi eräissä hallituksen esityksissä on tuotu esil-
le, että valmistelun yhteydessä on tarkasteltu useammanlaisia vaihtoehtoi-
sia malleja, mutta näitä ei ole kuitenkaan hallituksen esityksessä millään 
tavoin esitelty ja eritelty259. 

Eurooppaoikeudelliset reunaehdot asettavat omat rajoituksensa sille, 
minkälaiset sääntelyvaihtoehdot ylipäänsä voivat kansallisesti tulla kysy-
mykseen. Esimerkiksi, vaikka asiasta olisi määräyksiä direktiiveissä, ei 
aina suinkaan ole katsottu tarpeelliseksi poistaa sellaisia eroja tai estää sel-
laisten erojen syntymistä, joiden ei voida olettaa vaikuttavan vahingoitta-
vasti sisämarkkinoiden toimintaan260. Vähimmäisdirektiivit jättävätkin 
kansalliselle lainsäätäjälle päätösvaltaa yksinkertaisimmillaan siten, että 
kansallisesti voidaan tyytyä direktiivin minimivaatimusten täyttämiseen tai 
siten, että kansallinen sääntely laaditaan kunnianhimoisemmaksi kuin di-
rektiivi edellyttäisi261.262  

Otetaan sääntelyvaihtoehtojen laajuudesta esimerkiksi arvonlisävero-
lainsäädäntö. Ensinnäkin EU:n jäsenvaltiolla on oikeus määrätä kansalli-
nen normaaliverokanta, kunhan se on vähintään 15 prosenttia. Toisaalta 
jäsenvaltiolla on oikeus soveltaa enintään kahta alempaa verokantaa tiet-
tyihin kuudennessa arvonlisäverodirektiivissä mainittuihin hyödykkeisiin. 
Tältä osin jäsenvaltion päätösvalta jakaantuu tavallaan kahtaalle: yhtäältä 

                                                           
259 Ks. viimeksi mainitusta esimerkiksi HE 152/2003 vp. 
260 Ks. esimerkiksi HE 111/2005 vp. 
261 Ks. esimerkiksi HE 152/2003 vp, jossa romuajoneuvodirektiivin todetaan asettavan 
yleiset puitteet kansalliselle sääntelylle, mutta jäsenmaille on kuitenkin jätetty tiettyjä 
vapauksia valita kyseisen maan olosuhteisiin parhaiten soveltuva järjestelmä. 
262 Ks. laajemmin Oikeusministeriön julkaisuja 2004:6. 
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se voi päättää siitä, soveltaako se lainkaan alennettuja arvonlisäverokanto-
ja, ja toisaalta, jos se päätyy soveltamaan alennettuja verokantoja, se voi 
tietyissä rajoissa päättää, minkä tasoisia nämä verokannat ovat263.  
 

Minimidirektiivit ovat omiaan hillitsemään sääntelykilpailua.264 Il-
man minimidirektiivisääntelyä vaarana olisi se, että yksittäiset jä-
senvaltiot pyrkisivät houkuttelemaan maahansa investointeja säänte-
lyä löysentämällä. Tämä voisi kuitenkin epäonnistua, koska toden-
näköisesti muut jäsenvaltiot seuraisivat perässä lieventämällä myös 
sääntelyä. Yksittäisellä valtiolla voisi edelleen olla kannustin tällai-
seen toimeen ja lopulta sääntelystä ei olisi paljoakaan jäljellä. Toi-
saalta yksikään jäsenvaltio ei pystyisi tällaisen skenaarion toteutues-
sa houkuttelemaan maahansa investointeja.  

 
 
4.2 Tarvitaanko lakia? 

4.2.1 Alustavia näkökohtia 

Lakiesityksissä tulee joskus vastaan sen pohdinta, tarvitaanko ylipäänsä 
lakia sääntelemään tiettyjä toimintoja. Esimerkiksi verkkotunnuksia koske-
vaa lainsäädäntöä valmisteltaessa todettiin, että sanotunlaista sääntelyä oli 
voimassa vain harvoissa maissa, kuten Espanjassa, Kreikassa, Kroatiassa ja 
Norjassa265. Verkkotunnusten käyttöä onkin tavallisesti säännellyt vain 
maakohtaista rekisteriä ylläpitävän yhteisön oma toimintapolitiikka eli sen 
itsensä laatimat rekisteröintiperiaatteet. Tästä huolimatta Suomessa päädyt-
tiin verkkotunnuslain säätämiseen. 

Myös säänneltäessä lakia yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä 
(240/2007) lain tarvetta problematisoitiin. Vaihtoehtona yhteisen tietojär-
jestelmän käyttämiselle lakisääteisesti todettiin olevan sen, että asiakas an-
taisi siihen nimenomaisen suostumuksen.266 Tähän katsottiin liittyvän kui-
tenkin eräitä ongelmia. Ensinnäkin suostumuksen täsmällinen muotoilu 
sillä tavoin, että se kattaisi kaiken toiminnan, jossa tietojärjestelmää käyte-
tään, katsottiin hankalaksi. Toiseksi henkilötietojen osalta suostumuksia 
jouduttaisiin pyytämään useilta henkilöiltä yrityksessä, mikä olisi omiaan 
aiheuttamaan transaktio- ja hallintokustannuksia. Kolmanneksi tietojen 
                                                           
263 Alennetun arvonlisäverokannan on oltava vähintään viisi prosenttia. 
264 Veropolitiikan yhteydessä on tältä osin tullut tutuksi käsite verokilpailu, ks. esimer-
kiksi Määttä (2007b), luku 7 ja siinä viitattu kirjallisuus.  
265 HE 125/2004 vp, jossa viitattiin myös, että Ruotsissa oli tuolloin valmisteilla verkko-
tunnuksia koskeva lainsäädäntö. 
266 Yllä mainitulta osin voidaan puhua myös Coasen teoreeman mukaisesta neuvottelu-
ratkaisusta.  
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antaminen siten, että salaiset tiedot asiakirjoista poistetaan, olisi työlästä. 
Lisäksi suostumusperusteinen järjestelmä olisi omiaan vaarantamaan asi-
akkaiden oikeusturvaa ja yleistä luottamusta tietojen asialliseen käyt-
töön.267 

Edellä mainittua tapausta silmällä pitäen on syytä kiinnittää huomiota 
koordinointi- ja motivointikustannuksiin.268 Koordinointikustannuksilla 
tarkoitetaan tavallisesti hyvin pitkälti samaa, mihin perinteisesti viitataan 
etsintäkustannuksilla. Toisaalta käsitteellä voidaan tarkoittaa laajemminkin 
kustannuksia, joita aiheutuu toimintojen koordinoinnista organisaatiossa. 
Tässä valossa yrityspalvelujen asiakastietojärjestelmästä annetulla lailla on 
taloustieteellisesti tulkittava funktio, koska sen avulla pyritään yrityksille 
tarjottavien palvelujen yhteensovittamiseen ja yritystukien valvonnan te-
hostamiseen269.  
 

Transaktiokustannukset, jotka aiheutuvat motivointiongelmista (eli 
motivointikustannukset), jakautuvat kahteen ryhmään. Ensinnäkin 
kustannusten syynä on epätäydellinen ja epäsymmetrinen informaa-
tio. Tällöin osapuolille hyödyllinen sopimus tai muu järjestely voi 
jäädä syntymättä esimerkiksi, koska pelätään esimerkiksi toisen osa-
puolen opportunistista käyttäytymistä. Toisena kustannusten aiheut-
tajana on epätäydellinen sitoutuminen. Tämä seikka on omiaan 
myös johtamaan siihen, että osapuolille hyödyllisiä sopimuksia ja 
muita järjestelyjä jää syntymättä.  

 
Toki lainsäädännöstä on löydettävissä myös koko joukko tapauksia, jois-
sa asia on jätetty coaselaisen neuvotteluratkaisun eli osapuolten sopimuk-
sen varaan. Tässä voidaan viitata romuajoneuvodirektiivin täytäntöön-
panoon. Tältä osin useissakaan maissa ei ole säännöksiä siitä, miten tuot-
tajat hoitaessaan romuajoneuvojätehuollon yhteisesti jakavat kustannuk-
set. Toisin sanoen tuottajat saavat sopia kustannuksista haluamallaan ta-
valla.270 Samoin voidaan viitata lukuisiin tapauksiin, joissa on kysymys 
tahdonvaltaisista lainsäännöksistä. Tällöinhän osapuolet voivat periaat-
teessa vapaasti sopia tahdonvaltaisesta säännöksestä poikkeavalla tavalla 
sopimussuhteessaan. Toisaalta psykologisen oikeustaloustieteen tutki-
mustulokset viittaavat siihen, ettei näin kuitenkaan tapahdu läheskään 
niin usein kuin voisi olettaa271.  

                                                           
267 Ks. tarkemmin HE 249/2006 vp. 
268 Organisaatioteoriassa transaktiokustannukset jaotellaan usein mainitulla tavalla, ks. 
esimerkiksi Milgrom & Roberts (1992), 29–30. 
269 Ks. tarkemmin HE 249/2006 vp. 
270 Ks. tarkemmin HE 152/2003 vp, jossa poikkeuksena mainitaan Itävalta.  
271 Ks. tarkemmin Garvin (2005), ja hänen viittaamansa lähteet. 
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Lain säätämisen tarve aktualisoituu helposti silloin, kun halutaan edis-
tää tietyn hyödykkeen käyttöä, mutta sen hinta on korkeampi vaihtoehtoi-
siin hyödykkeisiin verrattuna. Esimerkiksi liikenteen biopolttoaineiden 
tuotantokustannukset ovat olleet 30–100 prosenttia kalliimpia verrattuna 
fossiilisten polttoaineiden jakelukustannuksiin. Vaikka raakaöljyn hinta 
onkin noussut ja vaikka liikenteen biopolttoaineita on hienoisessa määrin 
otettu käyttöön, lainsäädäntötoimet on katsottu tarpeellisiksi asianomaisten 
polttoaineiden lisääntyvän käytön vauhdittamiseksi. Suomessa onkin pää-
dytty säätämään jakeluvelvoitteesta, joka on tullut voimaan vuoden 2008 
alussa.272  

Luottotietolakia valmisteltaessa tuotiin esille muun muassa se, että yri-
tysluottotietojen sääntelyn puute merkitsee sitä, ettei yrityksillä ole ollut 
käytettävissään lainsäädäntöön perustuvia oikeuksia esimerkiksi tarkistaa 
itseään koskevat luottotietorekistereihin sisältyvät tiedot tai mahdollisuuk-
sia vaatia ja saada tiedot oikaistuiksi yksinkertaisessa menettelyssä.273 Oi-
keudellisella terminologialla tässä yhteydessä voisi puhua oikeusvarmuu-
den turvaamisesta. Toisaalta taloudellisessa mielessä tällainen lainsäädäntö 
on omiaan parantamaan markkinoiden toimivuutta, koska markkinaosapuo-
lille taataan parempi informaatio toinen toistensa luottotiedoista.  

Suinkaan aina, kun lainsäädännössä on tietystä asiasta säädetty, ei ole 
selvää, onko sääntely sittenkään tarpeen. Tässä voidaan viitata indeksieh-
don käytön kieltämisestä annettuun lakiin (1195/2000) eli indeksiehtola-
kiin, jonka voimassaoloaikaa on viimeksi jatkettu vuoden 2007 alusta vuo-
den 2009 loppuun274. Indeksisidonnaisuusjärjestelmän purkamisella on 
tähdätty erityisesti inflaation torjuntaan. Tässä suhteessa on kuitenkin mie-
lenkiintoista panna merkille, että esimerkiksi hallituksen esityksen HE 
190/2006 mukaan Suomen Pankki on suhtautunut periaatteessa kielteisesti 
indeksiehdon käyttöä rajoittavan lainsäädännön voimassaoloajan jatkami-
seen. Nähdäkseni tälle kannanotolle on esitettävissä hyvät perustelut275, 
kuten: 

– se, että indeksiehtokiellosta on säädetty lukuisa joukko poikkeuksia 
ja erityisesti tällöin se, että indeksiehdon käyttö on sallittu tietyin 
edellytyksin työ- ja virkaehtosopimuksissa; 

– se, että inflaatiovauhti on hidastunut tasolle, jossa sopimusten in-
deksisidonnaisuudella ei ole suurtakaan merkitystä; 

                                                           
272 Ks. tarkemmin HE 231/2006 vp. 
273 Ks. tarkemmin HE 241/2006 vp. 
274 Vaikka indeksiehtolaki on määräaikainen laki, sen voimassaoloaikaa on jatkettu käy-
tännössä jo useampaan kertaan. Ks. viimeisimmästä määräajan jatkamisesta HE 190/2006 
vp. 
275 Ks. tarkemmin Määttä (2003), 72–77. 
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– se, että indeksiehtolain ja inflaatiovauhdin välillä ei ole voitu osoit-
taa olevan selvää yhteyttä; 

– se, että sopimuskumppanit voivat ottaa inflaatiokehityksen huomioon 
alkuperäisessä sopimuksessa tai neuvottelemalla ”inflaatiotarkastuk-
sista” suoritusvelvollisuuden kuluessa; sekä 

– se, että indeksiehtolaki on omiaan aiheuttamaan transaktiokustan-
nuksia, lainvalmistelukustannuksia ja oikeudenkäyntikustannuksia. 

 
Indeksiehtolakia koskevassa hallituksen esityksessäkin HE 190/2006 tode-
taan seuraavaa: ”Selvää yhteyttä lain ja inflaation välillä ei ole voitu osoit-
taa, vaan lain talouspoliittinen merkitys on erityisesti pidemmän ajan in-
flaatiovaikutusten osalta paljolti oletusten varassa.”276 Tähän vielä lisätään, 
että laista ei ole katsottu olevan varsinaista haittaa. Oikeansuuntaisena toi-
menpiteenä on kuitenkin pidettävä sitä, että lain voimassaoloaikana on tar-
koitus tehdä selvitys indeksiehtolain vaikutuksesta vakaaseen hinta- ja kus-
tannuskehitykseen. Tällöin tarkastellaan myös sopimusoikeudellisia kysy-
myksiä. Viimeksi mainittua on pidettävä tärkeänä, koska käytännössä in-
deksiehtolain säännökset voidaan tavalla tai toisella tehdä tyhjiksi sopi-
musoikeudellisin järjestelyin.  

Edellä mainittu esimerkkitapaus osoittaa siis sen, että lain säätäminen 
ei aina välttämättä ole oikeaan osunut ratkaisu, tai ainakin sen, että oikeu-
dellista sääntelyä koskevassa tutkimuksessa on uskallettava asettaa ky-
seenalaiseksi myös se, onko tietty lainsäädäntöratkaisu ylipäänsä tarpeel-
linen. Myös sääntelemättömyys on vaihtoehto!  
 
 
4.2.2 Itsesääntely vai oikeudellinen sääntely? 

Suomessa on varsin monenlaista itsesääntelyä. Mainitaan asiasta muutama 
esimerkki ennen kuin siirrytään analysoimaan itesääntelyä varsinaisen oi-
keudellisen sääntelyn vaihtoehtona.277 Ensinnäkin luottotietoyhtiöt ovat 
laatineet yhteistyössä eri etutahojen kanssa henkilötietolain (523/1999) 
soveltamisesta elinkeinotoiminnan vastuuhenkilöitä koskeviin tietoihin 
19.6.2001 päivätyt käytännesäännöt ”Yrityshenkilöiden henkilötietojen kä-
sittelyn käytännesäännöt luottotietotoiminnassa”. Ne on laadittu henkilö-

                                                           
276 Epäjohdonmukaista on, että toisaalla samaisessa hallituksen esityksessä mainitaan 
ehdotetulla lailla olevan kansantaloudellista merkitystä inflaation torjunnan kannalta ja 
myös sopeutettaessa kansantaloutta ulkoisiin häiriöihin.  
277 Ks. myös HE 88/2002 vp vapaaehtoisesta osallistumisesta ympäristöasioiden hallinta- 
ja auditointijärjestelmään. 
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tietolain 42 §:ssä tarkoitetuiksi toimialakohtaisiksi käytännesäännöiksi ja 
luottotietoyritykset ovat ilmoittaneet toimivansa niiden mukaisesti.278 

Doping-aineiden käyttö kilpaurheilussa on kielletty. Sääntely rakentuu 
tältä osin itsesääntelyn varaan. Kiellon rikkomisesta sanktioidaan Kansain-
välisen Lajiliiton sääntöjen ja Kansainvälisen Olympiakomitean ohjeiden 
mukaan. Ensimmäisellä kerralla sanktio on eräitä poikkeuksia lukuun ot-
tamatta 24 kuukauden kilpailukielto ja toisella kerralla elinikäinen kilpai-
lukielto. Doping-aineiden käyttöä valvovat sekä urheilujärjestöt itse että 
Suomen Antidoping -toimikunta.279 

Alkoholimainontaa rajoitetaan useimmissa Euroopan maissa lainsää-
dännöllä. Toisaalta alle puolessa EU:n jäsenmaista alkoholimainontaa oh-
jataan elinkeinoelämän itsesääntelyllä lainsäädännöllisten rajoitusten rin-
nalla tai ainoana ohjauskeinona.280 Tässä valossa itsesääntely on jaettavissa 
itsenäiseen (eli yksinomaan sovellettavaan) ja täydentävään (eli lainsää-
dännön rinnalla sovellettavaan) itsesääntelyyn. Samalla on syytä panna 
merkille, että täydentävän itsesääntelyn suhde lainsäädäntöön saattaa vaih-
della tapauksesta toiseen.  

Viestintämarkkinoilla yhdeksi ongelmaksi ovat nousseet modeemi-
kaappaukset.281 Teleyritykset ovat modeemikaappausten ja muunlaisen 
viestintäpalvelujen oikeudettoman käytön takia ryhtyneet itsesääntelytoi-
miin tietoturvauhkien estämiseksi. Työtä on tehty yhteistyössä Viestintävi-
raston kanssa. Hallituksen esityksessä HE 231/2005 päädyttiin kuitenkin 
siihen, että yksinomaan toimialan itsesääntelyllä ei välttämättä päästä toi-
vottuun lopputulokseen. Tämän vuoksi katsottiinkin, että viestintämarkki-
nalakiin oli otettava säännös siitä, miten osapuolten vastuunjako olisi jär-
jestettävä, kun viestintäpalvelun oikeudeton käyttö ei ole kummankaan 
osapuolen syytä.  

Viimeksi mainitussa hallituksen esityksessä korostettiin lähinnä riskin-
jaon kohtuullisuutta eikä perusteluita ainakaan avoimesti ilmaistu laajem-
min. Toisaalta asiaa voidaan tarkastella siitä näkökulmasta, miten riski on 
mainitunlaisissa tilanteissa tehokasta jakaa. Jos kysymys on puhtaasta ris-
kistä, jonka syntymiseen ja laajuuteen kumpikaan osapuolista ei voi vaikut-
taa, on suositeltavaa soveltaa vakuutusperiaatetta. Toisin sanoen riski on 
                                                           
278 HE 241/2006 vp. Tietosuojavaltuutettu ei ole tosin tarkastanut käytännesääntöjä hen-
kilötietolain 42 §:ssä tarkoitetulla tavalla.  
279 Ks. tarkemmin HE 17/2001 vp. 
280 Ks. tarkemmin HE 232/2006 vp. 
281 Modeemikaappauksilla tarkoitetaan sitä, että tietokoneelle latautuu haittaohjelma, joka 
katkaisee käyttäjän yhteyden paikalliseen internet-palvelujen tarjoajaan. Ohjelma ottaa 
käyttäjän tietämättä ja ilman hänen suostumustaan uuden yhteyden yleensä kalliimpaan, 
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sysättävä osapuolista sille, jolla on huokeampaa hajauttaa riski. Sen sijaan 
jos on kysymys epäpuhtaasta riskistä, on suositeltavaa soveltaa kontrolli-
periaatetta. Toisin sanoen, jos jompikumpi osapuolista voi vaikuttaa riskin 
syntyyn ja laajuuteen, vastuu on sysättävä hänelle. Hallituksen esityksessä 
HE 231/2005 mainitaankin, että teleyritykset voivat jossain määrin kehittää 
viestintäpalveluiden turvallisuutta. Teleyritykset voivat vaikuttaa riskien 
laajuuteen esimerkiksi jakamalla ennakolta tietoa käyttäjille palveluihin 
liittyvistä riskeistä ja auttamalla käyttäjiä aktiivisesti suojautumaan louk-
kauksia vastaan. Lisäksi esityksessä todettiin, että pitkällä aikavälillä te-
leyritysten mielenkiinto viestintäpalveluiden turvallisuuden kehittämiseen 
lisääntyisi. Kokonaisuutena hallituksen esitykseen on koottu eräitä sellaisia 
kriteereitä, jotka kuvastavat sitä, että teleyritykset pystyvät vaikuttamaan 
väärinkäytösten yleisyyteen ja laajuuteen, joten loppujen lopuksi tästä nä-
kökulmasta sääntelyä perustellaan kontrolliperiaatteesta käsin.  

Itsesääntelyn epäonnistumisista voidaan mainita kansainväliset koke-
mukset alkoholimainonnan järjestelmistä, toisin sanoen ne eivät ole vaikut-
taneet toivotulla tavalla. Sisältöä koskevien ohjeiden on todettu olleen tul-
kinnanvaraisia, ja riippumaton valvonta ja toimivat sanktiot ovat puuttu-
neet. Vapaaehtoisten rajoitusten noudattamisesta on luovuttu helposti kil-
pailutilanteen kiristyessä. Viimeksi mainitulla tavalla on käynyt väkevien 
alkoholijuomien tv-mainontakiellon suhteen Englannissa ja Yhdysvallois-
sa.282  
 

Edellä mainittu johdattaa siis kysymykseen, voiko itsesääntely toi-
mia toivotulla tavalla olosuhteissa, joita leimaa ankara kilpailu. Toi-
saalta kääntöpuolena on se, johtaako itsesääntely vähemmän kilpai-
lullisilla markkinoilla yritysten käyttäytymisen yhdenmukaistumi-
seen eli kilpailunrajoituslainsäädännön vastaiseen tilanteeseen. Mai-
nituista näkökulmista arvioiden itsesääntely sijoittuu siis mielenkiin-
toisella tavalla liiallisen kilpailun ja kilpailun rajoittamisen ristitu-
leen.  

 
Itsesääntelyllä ei ole otollisia olosuhteita myöskään tilanteessa, jossa elin-
keinonharjoittajat eivät ole järjestäytyneet283. Asian voi ilmaista myös si-
ten, että itsesääntely edellyttää, etteivät tämän sääntelyvaihtoehdon trans-
aktiokustannukset nouse tavattoman korkeiksi.  

Toisaalta suinkaan aina lain esitöissä ei ole kallistuttu sille kannalle, et-
tä itsesääntely pitäisi korvata perinteisin oikeudellisin normein. Tässä voi-
                                                                                                                                                              
ulkomaiseen numeroon. Otetusta yhteydestä syntyneet kustannukset veloitetaan käyttäjäl-
tä puhelinlaskulla.  
282 HE 232/2006 vp. 
283 HE 88/1985 vp. 
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daan viitata problematisointiin, joka koski doping-aineiden käytön mahdol-
lista kriminalisointia284. Kriminalisointi katsottiin ongelmalliseksi muun 
muassa näyttövaikeuksien vuoksi: urheilun omien sanktioiden langettami-
sessa näyttövaikeudet ovat pienemmät kuin, jos doping-aineiden käyttöön 
sovellettaisiin rikosoikeudellisia seuraamuksia. Doping-aineiden käytön 
rangaistavuuteen liittyisi myös se kielteinen seuraus, että seuraamukset 
kasautuisivat. Kilpailukieltoseuraamuksia pidettiinkin jo sellaisenaan tun-
tuvina, eikä kriminalisointiin katsottu tämänkään vuoksi olevan aihetta.  

Oikeudellinen sääntely on katsottu tarpeelliseksi joskus siitä syystä, 
ettei tietylle alalle tai tiettyjä ongelmia koskien ole muodostunut itsesään-
telyä tai muuta vastaavaa menettelyä. Esimerkiksi sähkömarkkinalaissa 
säädettyä vakiokorvausta sähkönkeskeytyksen vuoksi perusteltiin yhdeltä 
osin sillä, että Suomessa ei ollut muodostunut alalla yleisesti sovelletta-
vaa vapaaehtoista keskeytysten korvausjärjestelmää.285 

Kaikki sääntely ei ole suinkaan oikeudellista sääntelyä. Tämän vuoksi 
esimerkiksi itsesääntely on otettava vakavasti varteen pohdittaessa lain-
säädännön kehittämistä, kuten kotimaisissa lainvalmistelutöissä on osin 
tehtykin. Samalla on kuitenkin tunnistettava tarkasti ne reunaehdot, joiden 
vallitessa itsesääntely voi olla toimivaa, itsesääntelyn perin erilaiset toteut-
tamistavat, sekä itsesääntelyn vaihteleva suhde varsinaiseen oikeudelliseen 
sääntelyyn.  
 
 

4.3 Yksityiskohtainen vai joustava normi? 

4.3.1 Lakien epätäydellisyys lähtökohtana 

Täydellistä lakia ei ole eli lakia, joka pystyisi ottamaan huomioon kaikki 
mahdolliset maailmantilat. Maailmantila on yleisnimike mille tahansa tule-
vaisuuden tapahtumalle. Syyt lakien epätäydellisyyteen ovat moninaisia. 
Ensinnäkään kaikkia maailmantiloja ei voi ennakoida. Tämä pätee varsin-
kin nykyisessä, hyvin dynaamisessa maailmassa. Toiseksi, vaikka tietyt 
maailmantilat eivät olisi ennakoimattomia, niitä koskevien säännösten si-
sällyttäminen lainsäädäntöön ei ole aiheellista sen vuoksi, että kyseisten 
maailmantilojen toteutuminen on hyvin epätodennäköistä. Kolmantena 

                                                           
284 Ks. tarkemmin HE 17/2001 vp. 
285 HE 218/2002 vp. 
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syynä lakien epätäydellisyydelle on se, että lakien sanamuoto jää aina vää-
jäämättä epämääräiseksi.286 

Toisaalta, mitkä tekijät vaikuttavat lakien täydellisyyteen, tai hieman 
toisin ilmaisten, täsmällisyyteen ja yksityiskohtaisuuteen? Esimerkiksi, 
mitä dynaamisemmasta oikeudenalasta on kysymys, sitä suuremmalla syyl-
lä saatetaan joutua turvautumaan hyvinkin joustaviin normeihin, jotka jät-
tävät huomattavan harkintavallan lakia soveltaville tuomioistuimille ja vi-
ranomaisille. Toinen seikka, joka puoltaa joustavien normien säätämistä, 
on yksilöllisten erityisolosuhteiden runsaus. Kolmanneksi epätäydellinen 
lainsäädäntö saattaa puoltaa paikkaansa olosuhteissa, joissa torjutaan kulut-
tajien ja yritysten opportunistista käyttäytymistä, erityisesti lain kiertämi-
seen tähtääviä järjestelyjä. Näin ollen oikeuskohtelun ennakoitavuus ei ole 
suinkaan aina tavoiteltavaa oikeudellisessa sääntelyssä. 
 

Edellä esitetty valaisee myös lainsäätäjän ja lain soveltajan välistä 
työnjakoa. Koska lait ovat aina epätäydellisiä, lain soveltajaa tarvi-
taan ”paikkaamaan” lain tulkinnanvaraisuuksia ja muita epätäydelli-
syyksiä. Toisaalta lainsäätäjä voi tosiasiallisesti delegoida lainsää-
däntövaltaa lain soveltajille. Lisäksi on hyvä panna merkille se, että 
lainsäätäjä aika ajoin kodifioi lakiin oikeuskäytännössä omaksutut 
kannanotot. Toisin sanoen lainsäätäjän ja lain soveltajan välinen yh-
teys ei ole yksisuuntainen vaan kaksisuuntainen tie.  

 
Miten normin joustavuus ilmenee käytännössä? Tässä suhteessa tilanteet 
vaihtelevat tapauksesta toiseen paljon. Esimerkiksi verkkotunnuslain 
11.1 §:ssä säädetään varsin yksityiskohtaisesti siitä, millä perusteilla verk-
kotunnuksen saa sulkea enintään yhden vuoden määräajaksi. Sen sijaan 
saman pykälän 2 momentissa todetaan joustavasti (muun muassa) seuraa-
vaa: ”Viestintävirasto voi pyynnöstä jatkaa määräaikaa painavasta syystä.” 
Toisin sanoen tässä yhteydessä yksityiskohtaista sääntelyä täydennetään 
joustavalla säännöksellä.287 Vaikka viimeksi mainitulta osin säännös onkin 
joustava, ei se tarkoita, että lain soveltaja voisi soveltaa sitä miten haluaa. 
Sanamuoto kielii vahvasti siitä, että kysymys on poikkeuksellisesti sovel-
lettavasta säännöstä ja koska kysymys on poikkeussäännöstä, sitä on tulkit-
tava suppeasti.288  

                                                           
286 Ks. esimerkiksi Määttä (1999b), 29–30. Vastaavanlaisia argumentteja on esitetty siltä 
osin, kun on puhuttu sopimusten epätäydellisyydestä.  
287 Ks. myös HE 129/2002 vp, jossa ehdotettiin, että kuluttaja voisi tuoda toisesta EU:n 
jäsenvaltiosta olutta enintään 64 litraa.  
288 Ks. myös vahingonkorvauslain (412/1974) 5 luvun 1 §, jonka mukaan puhtaasta varal-
lisuusvahingosta voidaan vahingonkorvaus tuomita maksettavaksi paitsi lainkohdassa 
mainituissa konkreettisissa tapauksissa myös erittäin painavista syistä. 
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Toisaalta yksityiskohtaisen ja joustavan sääntelyn välimaastoon sijoit-
tuu kaksiportainen sääntelyjärjestelmä. Tätä on hyödynnetty esimerkiksi 
dopingaineiden määrittelyssä. Rikoslaissa (39/1889) on määritelty yleis-
piirteisesti se, mitä aineita pidetään dopingaineina. Tulkintavaikeuksien 
välttämiseksi alemmantasoisessa säännöksessä on lueteltu tyhjentävästi 
kaikki rikoslainsäädännön kannalta dopingaineiksi luettavat aineet. Tämän 
on katsottu vastaavan myös PL (731/1999) 8 §:ssä säädettyä rikosoikeudel-
lisen laillisuusperiaatteen vaatimusta. Tämän kaltaista sääntelytekniikkaa 
käytetään myös huumausainerikossäännöksissä.289  
 

Kysymys ei käytännössä ole välttämättä vain joustavista normeista 
vaan jopa tyhjistä normeista, kuten hallituksen esityksessä HE 
50/2002 todetaan. Kyseisessä lakiesityksessä viitataan tuolloin an-
niskelulupaa koskevaan sääntelyyn, jossa puhuttiin vaadittavasta 
luotettavuudesta ja tarvittavista edellytyksistä. Tällainen tyhjä sään-
tely on kritisoitavissa niin taloustieteellisesti kuin perustuslain nojal-
la.  

 
 
4.3.2 Esimerkkejä puntaroinnista yksityiskohtaisen ja  
 joustavan sääntelyn välillä 

Verkkotunnuslain mukaan samannimisten luonnollisten henkilöiden keski-
näinen etuoikeus verkkotunnukseen ratkaistaan aikaprioriteetin avulla eli 
omaa nimeään vastaavan verkkotunnuksen saa samannimisistä henkilöistä 
se, jonka maksettu hakemus on ensimmäisenä saapunut Viestintävirastol-
le.290 Aikaprioriteettisäännön291 etuna on sen yksiselitteisyys ja säännön 
soveltamista puoltaa hallintokustannusten minimointi. Ei lienekään sattu-
ma, että pääsääntönä kansainvälisesti on juuri aikaprioriteettisäännön so-
veltaminen292. Yleisemmin tässä yhteydessä on todettavissa, että yksityis-
kohtaisin normein voidaan – parhaimmillaan – välttää tulkintaongelmia. 
Näiden ongelmien merkitys korostuu muun muassa sen vuoksi, että usein 
tulkinnanvaraisuuksiin joudutaan hakemaan kannanottoa korkeimmista 
oikeusasteista.293 

                                                           
289 Ks. tarkemmin HE 17/2001 vp. 
290 Ks. lähemmin HE 125/2004 vp. Myös luonnollisen henkilön ja oikeushenkilön välinen 
etuoikeus ratkaistaan aikaprioriteettisäännön avulla.  
291 Lain esitöissä puhutaan tältä osin aikaprioriteettiperiaatteesta, mutta katsoisin käsitteen 
aikaprioriteettisääntö paremmaksi, koska kysymys on nimenomaan oikeussäännöstä eikä 
suinkaan oikeusperiaatteesta.  
292 Poikkeuksena voidaan mainita Fär-saaret, HE 125/2004 vp. 
293 Ks. esimerkiksi HE 211/2005 vp, joka liittyi tuloverolainsäädännön täsmentämiseen.  
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Toisaalta aikaprioriteettisääntöön liittyen pohdittiin sitä, tulisiko kui-
tenkin tästä säännöstä riippumatta etuoikeus myöntää julkisuuden henki-
löille.294 Tältä osin ei kuitenkaan katsottu olevan aihetta poikkeukseen 
muun muassa kansalaisten sananvapauden ja yhdenvertaisuuden vuoksi. 
”Lisäksi julkisuuden henkilön käsitteen määrittely olisi vaikeata ja sitä 
jouduttaisiin muuttamaan jatkuvasti.” Toisin sanoen poikkeussäännön hal-
linnoitavuus jo staattisesti olisi hankalahkoa puhumattakaan dynaamisesta 
hallinnoitavuudesta. Viimeksi mainitun osalta voikin todeta, että julkisuu-
den henkilöitä suosiva poikkeusäännös olisi olennaisessa määrin ulkoisesti 
joustamaton. Julkisuuden henkilöitä tulee ja menee ja tältä osin esimerkiksi 
rekisterin ylläpito olisi erittäin työlästä. Normatiivisena ohjeena onkin esi-
tettävissä, että mitä epämääräisemmästä ja jatkuvasti muuttuvammasta 
käsitteestä tai käsitteistöstä on kysymys, sitä enemmässä määrin sen käyt-
tämisestä laissa on aiheellista tinkiä, ja soveltaa yksityiskohtaisia ja yksise-
litteisiä käsitteitä.  
 

Hallinnollinen tehokkuus on nähdäkseni tärkeä standardi, kun sään-
nellään esimerkiksi sitä, missä määrin kuluttaja voi tuoda omaan 
käyttöönsä toisesta jäsenvaltiosta olutta joutumatta maksamaan siitä 
enää Suomessa veroa. Hallituksen esityksessä HE 129/2002 päädyt-
tiin ehdottamaan, että enimmäismäärä on 64 litraa olutta. Vaihtoeh-
tona tälle yksityiskohtaiselle sääntelylle olisi ollut lähinnä tyytymi-
nen sääntelyyn, jossa korostetaan (joustavasti) sitä, että oluen on tul-
tava omaan käyttöön.  

 
Vaikka yksityiskohtaisella sääntelyllä voidaan parantaa oikeuskohtelun 
ennakoitavuutta, se jäykistää päätöksentekoa siinä mielessä, että päätök-
senteossa ei ole mahdollisuutta erityisolosuhteiden huomioon ottamiseen 
samalla tavalla kuin joustavassa sääntelyssä.295 Näin ollen kaavamaisen 
sääntelyn vaarana on päätyminen yhtäältä alikattavuuteen: sääntelyn ulko-
puolelle jää sellaisia toimintoja, joiden pitäisi sääntelyn soveltamisalaan 
kuulua; ja toisaalta ylikattavuuteen: sääntelyn alaan sisältyy sellaisia toi-
mintoja, joiden ei siihen pitäisi sisältyä. Näin ollen mitä enemmän kaava-
mainen sääntely on omiaan johtamaan ali- tai ylikattavaan sääntelyyn, sitä 
suuremmalla syyllä on harkittava joustavan sääntelyn soveltamista.  

Viestintämarkkinalakia uudistettaessa jouduttiin myös pohtimaan yksi-
tyiskohtaisen ja joustavan sääntelyn etuja ja haittoja.296 Teleyritysten va-
kiosopimusehdoissa todettiin olevan epäkohtia ja jopa eräitä kuluttajan-
suojalain vastaisia sopimusehtoja. Tehdyn selvityksen perusteella ongelmat 
                                                           
294 Ks. tarkemmin HE 125/2004 vp. 
295 Ks. myös HE 211/2005 vp. 
296 Ks. tarkemmin HE 231/2005 vp. 
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vaikuttivat kaiken lisäksi samantyyppisiltä kaikissa tutkituissa teleyrityk-
sissä, minkä perusteella päädyttiin siihen, ettei kilpailukaan riittänyt tur-
vaamaan kuluttajan asemaa kaikissa asiakysymyksissä. Toisaalta KSL 3 
luvun 1 §:n mukainen säännös kohtuuttomien sopimusehtojen kieltämises-
tä katsottiin riittämättömäksi. Tällaisen yleislausekkeen heikkoutena pidet-
tiin täsmällisten määräysten puuttumista siitä, mitä voidaan pitää kohtuulli-
sena. Kuluttaja-asiamies voi saattaa yksittäisen sopimusehdon kohtuulli-
suuden markkinaoikeuden ratkaistavaksi, mutta menettely on raskas ja hi-
das, eikä sen lopputulos vielä kerro kohtuullisena pidettävien sopimusehto-
jen sisältöä. Tämän vuoksi katsottiin tarpeelliseksi säätää kohtuullisista 
sopimusehdoista erityislainsäädännössä. 
 

Edellä mainittua argumentaatiota on pidettävä mielenkiintoisena 
siksi, että joustavia normeja usein pidetään paremmin ulkoisiin olo-
suhteisiin sopeutuvina. Toisaalta, jos kohtuullisista sopimusehdoista 
säädetään yksityiskohtaisesti lainsäädännössä, ne vanhentuvat hel-
posti, mikä edellyttää lainsäädännön tarkastamista. Tämä puolestaan 
vie aikaa ja näin ollen jääkin kysymään, johtavatko yksityiskohtaiset 
normit lopulta siihen, että sopimusehtojen kohtuullisuudesta saatai-
siin ratkaisu nopeasti. Tätä korostaa se, että yksityiskohtaisetkin 
lainsäännökset ovat aina epätäydellisiä. 

 
Yksityiskohtaisten ja joustavien normien paremmuutta arvioitaessa on toki 
otettava huomioon se, minkälaisen päätöksen tuomioistuin tai muu lakia 
soveltava viranomainen voi joustavia normeja soveltaessaan tehdä. Esi-
merkiksi kilpailunrajoituslakia sovellettaessa – ja kuten edellä todettiin – 
kilpailuviranomaiset voivat päättää, että määräävässä markkina-asemassa 
olevan elinkeinonharjoittajan hinnoittelu on ollut kohtuutonta. Sen sijaan 
päätös ei sisällä kannanottoa siihen, mikä olisi kohtuullista hinnoittelua. 
Näin ollen on periaatteessa ja käytännössä mahdollista, että myöhemmin-
kin määräävässä markkina-asemassa olevan elinkeinonharjoittajan hinnoit-
telua epäillään kohtuuttomaksi, vaikka tämä olisi jo esimerkiksi alentanut 
hintatasoa aikaisempaan verrattuna. Niinpä prosessi voi jatkua pitkäänkin 
ennen kuin on saavutettu hinta, joka on kiistatta kohtuullinen.  

Osakeyhtiölainsäädännön uudistamisen yhteydessä aktualisoitui siir-
tyminen kohti joustavampaa sääntelyä. Tämän todettiin – aivan oikein – 
asettavan aikaisempaa enemmän vaatimuksia tuomioistuinten ratkaisutoi-
minnalle. Toisaalta ongelmana nähtiin se, että osakeyhtiöoikeudellisten 
riita-asioiden määrä on ollut vähäinen, runsaat sata asiaa vuodessa. Tämän 
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vuoksi pidettiin välttämättömänä, että osakeyhtiöoikeudelliset riita-asiat 
keskitettäisiin kahdeksaan alioikeuteen.297  

Edellä mainittu esimerkki valaisee hyvin sitä, ettei valinta yksityiskoh-
taisen ja joustavan sääntelyn välillä typisty ainoastaan yhden vaiheen sään-
telyongelmaksi, vaan sillä voi olla heijastusvaikutuksia laajemmin lainsää-
dännössä. Ja luonnollisesti, kun joustavan ja yksityiskohtaisen sääntelyn 
paremmuutta arvioidaan, on huomioon otettava kaikki ne ”heijastusvaiku-
tukset”, joita vaihtoehdoilla kokonaisuutena on.  
 

Yksityiskohtainen sääntely kattaa jo määritelmällisesti vain sellaiset 
toimet esimerkiksi ympäristönsuojelupäämäärien edistämiseksi, jot-
ka lainsäädännössä on nimenomaan mainittu. Tämä on omiaan jäy-
kistämään teknologista kehitystä, koska sääntelyn, esimerkiksi ta-
loudellisten tukien, ulkopuolelle jäävät sellaiset toimet, joita laissa 
ei ole mainittu. Toisaalta on mahdollista, että lainsäätäjä korjaa lakia 
aina, kun uusia innovaatioita on tehty, mutta tämä vie aikaa ja on 
kaiken lisäksi poliittisesti epävarma prosessi. Toisin sanoen säänte-
lyviiveet ovat tässäkin yhteydessä vakavasti varteen otettava haaste 
lainvalmistelulle. 

 
Tärkeällä sijalla on tunnistaa se, että yritysten organisaatiot ovat hyvin eri-
laisia. Yritysten organisatoriset eroavuudet heijastuvat samalla siihen, ettei 
läheskään aina tietyistä asioista pystytä säätämään yksikäsitteisin nor-
mein, vaan tarvitaan enemmän tai vähemmän joustavaa sääntelyä. Esi-
merkki valaiskoon asiaa: TSL (55/2001) 3 luvun 5 §:ssä säädetään kilpai-
lukieltosopimuksesta työsuhteessa ja muun muassa kilpailukiellon enim-
mäiskestosta ja sopimussakon enimmäismäärästä. Nämä rajoitukset koske-
vat lähtökohtaisesti työntekijöitä. Sanotun pykälän 4 momentin mukaan ne 
eivät kuitenkaan ”koske työntekijää, jonka tehtäviensä ja asemansa perus-
teella katsotaan tekevän yrityksen ... tai sen itsenäisen osan johtamistyötä 
tai olevan tällaiseen johtamistehtävään välittömästi rinnastettavassa itsenäi-
sessä asemassa.” Vaihtoehtona tällaiselle joustavahkolle sääntelylle olisi 
ollut se, että henkilöpiiri olisi rajattu henkilön muodolliseen asemaan yri-
tyksessä. Työsopimuslain valmistelutöissä (HE 157/2000) tuotiin kuitenkin 
aiheellisesti esiin, ettei soveltamisalan rajaaminen toimitusjohtajaan ja vä-
littömästi toimitusjohtajan alaisiin henkilöihin olisi vastannut työelämän 
tarpeita. Lisäargumenttina joustavan sääntelyn puolesta on esitettävissä se, 
että tällä tavoin pidätellään yritystä epäasianmukaisesta käyttäytymisestä: 
jos henkilöpiirin rajaus olisi suoritettu muodollisesti, soveltamisalaa olisi 

                                                           
297 HE 109/2005 vp. 
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helppo ”rukata” puhtaasti muodollisin kriteerein yrityksessä; kriteerein, 
jotka eivät välttämättä kuitenkaan vastaisi tosiasiallista asiantilaa. 

Toisaalta on syytä huomata, että yksityiskohtaisten ja joustavien nor-
mien välimaastoon sijoittuu muun muassa se, että laissa säädetään esi-
merkkejä lain soveltamisalaan kuuluvista teoista tai henkilöistä, mutta 
tämä luettelo ei ole tarkoitettu tyhjentäväksi. Tässä voidaan viitata esi-
merkiksi tekijänoikeuslain (404/1961) säännökseen, jossa rajataan taide-
markkinoiden ammattilaisina pidettäviä tahoja298. Viimeksi mainitussa 
yhteydessä voidaan puhua puolijoustavasta sääntelystä. 

Oikeustaloustieteellisessä kirjallisuudessa on usein tyydytty analysoi-
maan joustaviin ja yksityiskohtaisiin normeihin liittyviä etuja ja haittoja 
erilaisissa olosuhteissa, mutta esimerkiksi puolijoustavat säännökset eivät 
ole saaneet osakseen huomiota. Tämä on yksi esimerkki siitä, että lainval-
mistelun ja oikeustaloustieteellisen tutkimuksen välillä on hyvä vallita tii-
vis vuorovaikutussuhde: taloustiede voi tarjoa apuvälineitä lainvalmistelul-
le, mutta toisaalta lainvalmistelussa aktualisoituvat ongelmat ovat omiaan 
tarjoamaan uusia tutkimusongelmia oikeustaloustieteen analysoitavaksi.  

Puolijoustavien normien tarkoituksenmukaisuudesta voi sanoa lyhyesti 
ensinnäkin sen, että konkreettiset esimerkit lainkohdan piiriin kuuluvista 
toiminnoista parantavat oikeuskohtelun ennakoitavuutta. Toiseksi joustava 
elementti edistää sääntelyn ulkoista joustavuutta, toisin sanoen, vaikka 
markkinoilla ilmenisi uusia toimintoja, jotka eivät esimerkkiluetteloon si-
sälly, ne voidaan käytännössä lukea lain soveltamisalaan. Ulkoinen jousta-
vuus ilmenee siis erityisesti siinä, että lainsäädännön muutoksiin ei tarvitse 
ryhtyä, vaikka esimerkiksi teknologisen kehityksen myötä markkinoilla 
tapahtuisi muutoksia. Samalla on syytä huomata, että puolijoustavalla 
sääntelyllä voidaan jossain määrin korjata kaavamaisen sääntelyn ali- ja 
ylikattavuudesta aiheutuvia ongelmia: säädettäessä ainoastaan esimerkki-
luettelo vaikkapa kielletyistä toiminnoista voidaan puuttua alikattavuuson-
gelmaan, ja säädettäessä joustava poikkeussäännös kaavamaiseen säännök-
seen voidaan korjata ylikattavuusongelmaa. Toisaalta puolijoustavakin 
sääntely aiheuttaa jossain määrin epävarmuutta oikeuskohtelusta ja kysy-
myksen siitä, kuinka pitkälle lain soveltajat voivat mennä lakia sovelletta-
essa. Lisäksi puolijoustava sääntely tarjoaa paremmat edellytykset puuttua 
lain kiertämisjärjestelyihin kuin yksityiskohtainen sääntely.  

Toisaalta edellä esitetty puolijoustavien normien luonnehdinta on kar-
keahko. Käytännössä puolijoustavat normit voidaan jakaa ainakin kolmeen 
ryhmään. Ensinnäkin osa puolijoustavista normeista on niin sanottuja esi-
merkkinormeja. Tällöin säännös sisältää ainoastaan esimerkkilistauksen 
                                                           
298 Ks. esimerkiksi HE 111/2005 vp. 
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kielletyistä toiminnoista, mutta kyseinen lista ei ole siis tyhjentävä. Tällai-
nen säännös on esimerkiksi kilpailunrajoituslain 6 §: siinä määritellään 
esimerkkejä siitä, minkälainen käyttäytyminen on määräävän markkina-
aseman väärinkäyttöä299. Toisen ryhmän puolijoustavia normeja muodos-
tavat poikkeussäännökset. Ideana on se, että säännöksessä on määritelty 
yksityiskohtaisesti kielletty käyttäytyminen, mutta ”erityisistä syistä” 
muunlainenkin käyttäytyminen voidaan katsoa kielletyksi. Lisäksi voidaan 
puhua kaksiportaisesta sääntelystä, jossa alemmantasoisella normilla yksi-
löidään mahdollisimman tyhjentävästi esimerkiksi se, mitä laissa tarkoite-
taan kielletyillä aineilla. Tässä voidaan viitata rikoslain huumausainerikok-
sia koskeviin säännöksiin.  

Muutoinkin on otettava huomioon, ettei jaottelu yksityiskohtaisiin ja 
joustaviin normeihin, vaikka otettaisiin huomioon myös erityyppiset puoli-
joustavat normit, anna kokonaiskuvaa siitä, minkälaisia sääntelyongelmat 
käytännössä ovat. Voi nimittäin sanoa, että kysymys normien joustavuu-
desta tai yksityiskohtaisuudesta sisältää koko joukon harmaan sävyjä. 
Esimerkiksi jätelakia muutettaessa hallituksen esityksen HE 257/2006 no-
jalla kysymys oli kunnan vastuulla olevien jätteiden määrittelemisestä jä-
telaissa aikaisempaa selkeämmin. Tällä tähdättiin siihen, että jätehuollon 
eri toimijoilla taattaisiin mahdollisuus toimintansa pitkäjänteiseen suunnit-
teluun.  

 
 

4.3.3 Päätelmiä 

Sekä juristien että ekonomistien näkökulmaa joustaviin ja yksityiskohtai-
siin normeihin voidaan kritisoida. Ensinnäkin juristit aivan liian usein luk-
kiutuvat ajatuksissaan PL 80.1 §:n vaatimukseen, jonka mukaan oikeuksis-
ta ja velvollisuuksista on säädettävä lailla. Tähän liittyy myös vaatimus 
säännösten täsmällisyydestä ja tarkkarajaisuudesta. Nämä näkökohdat puo-
lestaan palvelevat oikeuskohtelun ennakoitavuutta. Käytännössä oikeusjär-
jestelmä on kuitenkin täynnään mitä erilaisimpia joustavia säännöksiä, joita 
siis ei pitäisi olla voimassa, jos esimerkiksi oikeuskohtelun ennakoitavuutta 
tulkittaisiin millimetrintarkasti.300 

Ekonomistien lähestymistapaa voi kritisoida muun muassa siitä, että 
keskustelu on typistynyt koskemaan ainoastaan yksityiskohtaisia ja jousta-
via normeja. Käytäntö kuitenkin osoittaa, että nämä ovat ainoastaan ääri-

                                                           
299 Ks. myös kalastuslain 11.1 §:n 6 kohdan säännös siitä, että yleiskalastuskielto voidaan 
määrätä muustakin erityisestä syystä kuin momentin 1–5 kohdassa säädetään. 
300 Yllä mainitun suhteen on toisaalta otettava huomioon oikeudenalakohtaiset erot.  
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päät tässä keskustelussa, ja hyvin usein oikeusnormit ovat luonteeltaan jo-
takin näiden kahden vaihtoehdon väliltä. Näin ollen sääntelyteoreettisesti ja 
oikeustaloustieteellisesti kiintoisa kysymys onkin, missä olosuhteissa tulisi 
soveltaa esimerkiksi puolijoustavia normeja eikä esimerkiksi täysin jousta-
via normeja.  

Se, säädetäänkö lainkohta joustavaksi vai yksityiskohtaiseksi, on sel-
västi noussut keskeiseksi kysymykseksi useissa lain esitöissä. Oikeustalous-
tieteellinen tutkimus voi osaltaan tarjota argumentteja tämän sääntelyon-
gelman problematisoimiseksi. Toisaalta käytännön lainsäädäntötoiminta 
konkretisoi sitä, ettei kysymys ole näin kategorinen, vaan sitä on lähestyt-
tävä huomattavasti eritellymmin ottaen huomioon erityisesti erityyppiset 
puolijoustavat normit. Samalla on otettava huomioon, että erityyppiset 
puolijoustavat normitkin voidaan nähdä toistensa vaihtoehtoina, ja että 
niihin sisältyy enemmän vivahde-eroja kuin edellä on esitetty. 
 
 

4.4 Ennakkovalvonta vai jälkivalvonta? 

Hoitotakuusta säädettäessä nousi hyvin esille, mitä ennakko- ja jälkival-
vonnalla tarkoitetaan.301 Ennakkovalvonnan kannalta merkittävässä ase-
massa ovat muun muassa lupa- ja ilmoitusmenettely. Luvan myöntämisen 
ehtona voi olla esimerkiksi viranomaisen etukäteen tekemä toimitilojen 
sekä henkilöstörakenteen ja -määrän tarkistus. Ennakkovalvontaa sisältyy 
myös henkilöstöltä vaadittaviin ammatinharjoittamisoikeuksiin ja kelpoi-
suuksiin. Ennakkovalvonnan tarkoituksena on varmistaa asianmukainen, 
laadukas ja kansalaisten tarpeita vastaava palvelujen järjestäminen sekä 
ehkäistä ennalta epäasianmukaisia ja laadultaan riittämättömiä käytäntöjä.  

Jälkivalvonta302 toteutuu muun muassa siten, että valvontaviranomainen 
saa tiedon yksittäistapauksista kanteluista tai muista epäkohtia koskevista 
ilmoituksista. Ulkopuolisiin aloitteisiin perustuvan valvonnan lisäksi vi-
ranomaiset tekevät myös oma-aloitteista valvontaa. 

Ennakko- ja jälkivalvonnan vaihtoehtoisuus on noussut aika ajoin sään-
telyongelmaksi tutkituissa lakiesityksissä. Aloitetaan asian problematisointi 
verkkotunnuslain esitöillä, koska lakiesityksessä HE 125/2004 on analysoi-
tu käytännön kokemusten avulla hyvin ennakko- ja jälkivalvonnan prio-
risointia. Verkkotunnuksiin kohdistuva valvonta on pääosin jälkivalvontaa. 
Näin ollen jos esimerkiksi tietyn tavaramerkin haltija havaitsee, että hänen 
                                                           
301 Ks. tarkemmin HE 77/2004 vp. Tässä yhteydessä voidaan puhua myös ennakko- ja 
jälkikontrollista.  
302 Jälkivalvonnan yhteydessä käytetään myös termiä jälkikäteisvalvonta.  
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tavaramerkkioikeuttaan loukkaava verkkotunnus on käytössä, hän voi vaa-
tia Viestintävirastolta verkkotunnuksen sulkemista tai peruuttamista. Näh-
däkseni tämä valinta on ollut hyvin perusteltu, koska sulkemis- ja peruut-
tamisvaatimuksia oli verkkotunnuslain alkuvuosina ainoastaan noin 0,4 
prosenttia suhteessa kaikkiin myönnettyihin verkkotunnuksiin303. Näistäkin 
vaatimuksista varsin pieni osa oli hyväksytty. Tässä valossa jälkivalvonta 
on sekä hallinnollisesti tehokkaampi että kustannustehokkaampi keino kuin 
se, että viranomaiset ennakkoon ryhtyisivät tutkimaan tarkasti verkkotun-
nuksen rekisteröintiedellytyksiä. 
 

Menettely muistuttaa hyödyllisyysmallioikeuden eli pikkupatentin 
asianmukaisuuden valvontaa. Hyödyllisyysmallioikeushakemuksen 
yhteydessä tutkitaan, että hakemus on tehty muodollisesti oikein. 
Sen sijaan Patentti- ja rekisterihallituksen ei edellytetä selvittävän 
keksinnön uutuutta tai keksinnöllisyyttä rekisteröinnin yhteydessä. 
Hyödyllisyysmallioikeussuojan ”pitävyys” jää myöhemmin selvitet-
täväksi mahdollisen riitatapauksen yhteydessä. Kuka tahansa voi 
tehdä rekisteröintiviranomaiselle vaatimuksen hyödyllisyysmallin 
rekisteröinnin julistamisesta pätemättömäksi.304  

 
Jälkivalvonnan etuna on myös se, että verkkotunnusten rekisteröinti on 
yksinkertaista ja nopeaa305. Tämän todentaa se, että ennen verkkotunnus-
lain voimaantuloa sovellettu ennakkovalvonta oli aikaa vievää ja henkilö-
voimavaroja vaativaa306. Toisaalta vaatimuksen tekeminen verkkotunnuk-
sen sulkemisesta tai peruuttamisesta on yksinkertaista ja käsittelyaika on 
lyhyehkö307. Toisin sanoen prosessiekonomisetkaan syyt eivät ole esteenä 
jälkivalvonnan soveltamiselle. Onkin arvioitu, että jos jälkivalvonnasta 
siirryttäisiin ennakkovalvontaan, menettely olisi saatettava manuaaliseksi 
ja ainakin alkuvaiheessa asiakaspalveluhenkilökuntaa olisi kolminkertais-
tettava. Verkkotunnushallinnon kustannusten nousu vaikuttaisi luonnolli-
sesti samalla verkkotunnusten hintoihin ja sitä kautta verkkotunnusten ky-
syntään308. Ennakkovalvontajärjestelmän ongelmallisuutta korostaisi vielä 
se, että sitä olisi vaikea rakentaa teknisesti sujuvaksi.  

Vaikka verkkotunnusten osalta pääpaino on jälkivalvonnalla, järjestel-
mässä on joka tapauksessa jossain määrin ennakkovalvonnallisiakin ele-
menttejä. Tältä osin tärkeä säännös on verkkotunnuslain 6.1 §, joka koskee 
                                                           
303 Uusia verkkotunnuksia oli myönnetty noin 40 000 kappaletta, kun sulkemis- tai perut-
tamisvaatimuksia oli ollut 165.  
304 Ks. tarkemmin HE 47/1995 vp. 
305 Ks. myös Määttä (2005), 127 kylläkin hyödyllisyysmallioikeuteen liittyen. 
306 HE 125/2004 vp. 
307 HE 125/2004 vp. 
308 Mainitulta osin hallituksen esitys HE 125/2004 vp on nähdäkseni kohdalleen osunut. 
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Viestintäviraston selvittämisvelvollisuutta: viraston on pyrittävä teknisesti 
ja taloudellisesti tarkoituksenmukaisimmin menetelmin selvittämään, että 
haettu verkkotunnus täyttää erikseen säädetyt edellytykset. Tältä osin sään-
tely on operationaalisesti joustavaa eli Viestintäviraston omaan harkintaan 
on pitkälti jätetty se, minkälaisin menetelmin se selvittämisvelvollisuudesta 
huolehtii. Samalla on syytä huomauttaa, että operationaalisesti joustava 
sääntely mahdollistaa kustannustehokkaisiin toimiin ryhtymisen, vaikka 
aina se ei tätä takaakaan. 

Miten ennakko- ja jälkivalvonnan tarkoituksenmukaisuutta on arvioitu 
oikeustaloustieteellisestä näkökulmasta? Tässä suhteessa aiheen klassikko-
artikkelin muodostaa Steven Shavell (1984), jossa hän on arvioinut tuote-
turvallisuuden organisointia joko hallinnollisin määräyksin (ennakkoval-
vonta) tai vahingonkorvauksella (jälkivalvonta).  

Ensinnäkin on otettava huomioon eroavuudet julkisvallan ja yksityisten 
talousyksiköiden tietämyksessä riskillisistä toiminnoista: jos julkisvallalla 
on selvä informaatioetu puolellaan, on parempi operoida hallinnollisella 
ennakkovalvonnalla kuin jättää asia yksityisten henkilöiden nostamien va-
hingonkorvauskanteiden varaan. Toiseksi yksityisten talousyksiköiden ta-
loudelliset edellytykset suoriutua haitallisen toiminnan aiheuttamasta va-
hingonkorvausvelvollisuudesta ovat tärkeässä asemassa: jos yksityisellä 
talousyksiköllä ei ole edellytyksiä suoriutua vahingonkorvauksesta, on asia 
tältä osin tarkoituksenmukaisempaa jättää hallinnollisin määräyksin ohjat-
tavaksi. Kolmanneksi: kuinka todennäköistä on, että epäkohtaa koskeva 
asia päätyisi tuomioistuimen ratkaistavaksi? Mitä epätodennäköisempää 
asian päätyminen tuomioistuimeen on, sitä parempi siitä on säätää ennalta 
hallinnollisin määräyksin eikä jättää asiaa yksityisten vahingonkorvausvaa-
timusten varaan. Lisäksi sivuuttamatta ei voi olla yksityisille talousyksi-
köille ja julkisvallalle aiheutuvia transaktio- ja hallintokustannuksiakaan: 
mitä korkeammat nämä kustannukset ovat vahingonkorvausjutussa verrat-
tuna hallinnolliseen ohjaukseen, sitä suurempi syy on operoida jälkimmäi-
sellä instrumentilla.  

Arvioidaan edellä mainittuja argumentteja verkkotunnuslaissa omaksut-
tua lähestymistapaa vasten. Ensinnäkin verkkotunnusten rekisteröinti on 
järjestetty siten, että yksittäinen verkkotunnuksen hakija voi pitkälti päätel-
lä, onko hänen hakemansa verkkotunnus asianmukainen. Tässä suhteessa 
siis julkisvallan edustajilla ei ole ainakaan huomattavaa informaatioetua 
puolellaan yksityisiin toiminnanharjoittajiin verrattuna. Toiseksi aina ei ole 
suinkaan keskeisessä asemassa se, suoriutuisiko yksityinen talousyksikkö 
vahingonkorvausvelvollisuudesta. Esimerkiksi verkkotunnusten osalta tär-
keä jälkivalvontakeino on sulkea tai peruuttaa verkkotunnus eikä siis varal-
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lisuusrajoitus nouse keskeiseen asemaan309. Kolmanneksi yksityisillä toi-
minnanharjoittajilla on hyvät edellytykset viedä heidän oikeuksiaan louk-
kaava verkkotunnusasia eteenpäin, koska tältä osin ei tarvitse turvautua 
yleensä ottaen kalliiseen ja aikaa vievään tuomioistuinkäsittelyyn, vaan 
sulkemis- tai peruuttamisvaatimuksen voi jättää Viestintävirastolle. Lisäksi 
– ja osin edelliseen liittyen – ennakkovalvonta olisi verkkotunnusten osalta 
huomattavasti kalliimpi menettely kuin jälkikontrolli. 

Edellä mainittu erittely kuvastaa, että oikeustaloustieteessä esitetyistä 
näkökohdista voi olla apua jossain määrin analysoitaessa sääntelyvaihtoeh-
toihin liittyviä etuja ja haittoja. Toisaalta samanaikaisesti erilaiset sääntely-
vaihtoehdot muodostavat siinä määrin vivahteikkaan kokonaisuuden, ettei 
pelkästään yleisellä tasolla liikkuvien oikeustaloustieteen tutkimustulosten 
varaan tulisi nojautua liikaa, vaan erityisolosuhteet sekä sääntelyvaihtoeh-
tojen moninaisuus on otettava myös huomioon.  

Lain esitöihin sisältyy toki muitakin argumentteja, joihin on kiinnitetty 
huomiota arvioitaessa valintaa ennakko- ja jälkivalvonnan välillä. Esimer-
kiksi, kun tupakoinnin vähentämistoimenpiteistä annettua lainsäädäntöä 
uudistettiin, jälkikäteisvalvontaan suhtauduttiin kielteisesti, koska tässä 
menettelytavassa ”vahinko on jo päässyt tapahtumaan”.310 Jälkivalvonnas-
sa tupakoinnin väärinkäytöksistä määrättäisiin tuntuva sakko. Niinpä lain-
säädännön kehittämisessä päädyttiin painottamaan ennakkovalvontaa eli 
toimenpiteitä, jotka jo etukäteen ohjaisivat toimintaa siten, että väärinkäy-
töksiltä vältytään. Luottotietolakia koskevassa hallituksen esityksessä HE 
241/2006 tuotiin eksplisiittisesti esille se, että luottotietotoiminnan säänte-
lyjärjestelmä olisi rakennettavissa joko ennalta ehkäisyn tai jälkikäteisten 
keinojen varaan. Esityksessä päädyttiin ensin mainittuun vaihtoehtoon eri-
tyisesti siksi, että kuluttajat ja pienimmät yritykset ovat heikommassa ase-
massa suhteessa luottotietotoiminnan harjoittajiin ja liiketoimintana luo-
tonantoa harjoittaviin yrityksiin.  

Kuten edellä jo osin viitattiin, tärkeä havainto lainvalmistelumateriaalin 
valossa on se, että vaikka ohjaus painottuukin joko ennakko- tai jälkival-
vontaan, käytännössä molemmilla valvontakeinoilla on oma roolinsa toi-
minnan ohjaamisessa. Esimerkiksi terveyttä ja turvallisuutta vaarantavien 
rikosten taustalla oleville erityislaeille on tyypillistä, että niiden noudatta-
misessa hallinnollisella valvonnalla on keskeinen merkitys. Toimintaa oh-
jataan esimerkiksi erilaisilla ilmoitus- ja lupajärjestelmillä, viranomaisten 
                                                           
309 Toisaalta verkkotunnus on voinut loukata esimerkiksi tavaramerkkioikeutta, jolloin 
voi aktualisoitua kysymys vahingonkorvausvelvollisuudesta ja muista seuraamuksista. 
Ainakaan tähänastisen käytännön valossa tällä näkökohdalla ei ole ollut suurtakaan mer-
kitystä. 
310 HE 226/2005 vp. 
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tarkastuksilla, omavalvontavelvoitteilla ja näihin liittyvillä viranomaisten 
määräyksillä. Toisaalta rangaistussäännöksiä voidaan käyttää viimesijaise-
na puuttumismahdollisuutena silloin, kun muita keinoja ei enää ole jäljel-
lä.311 Edellä esitetyn valossa sääntelyteoreettisesti kysymyksenasettelua 
olisi vietävä enemmän siihen suuntaan, minkälaisin valvontakeinoyhdis-
telmin ohjaus on järjestettävä kuin pelkästään analysoimalla erikseen en-
nakko- ja jälkivalvonnan etuja ja haittoja. 
 

Lisäksi voidaan kysyä, onko pienyritysten/suuryritysten kannalta pa-
rempi, että sovelletaan ennakko- vai jälkivalvontaa. Ensinnäkin en-
nakkovalvonnassa on suhteellisen suuret sääntelykustannukset, kos-
ka yritysten toimintaan puututaan, vaikkei siihen olisi syytäkään. Ja 
kuten edellä on viitattu, nämä kustannukset ovat usein suhteellisesti 
selvästi suuremmat pienyrityksillä kuin suuryrityksillä. Sen sijaan 
jälkivalvonnassa yritysten toimintaan puututaan ainoastaan, jos yri-
tystoiminta aiheuttaa vahinkoja tai muita epätoivottavia ilmiöitä, ja 
näin ollen sääntelykustannukset jäävät pienemmiksi. Toisaalta jälki-
valvonnassa voi pienyritysten kohdalla tulla vastaan varallisuusra-
joitus helpommin kuin ennakkovalvonnassa. Suuryrityksille voi tä-
män vuoksi muodostua markkinoilla kilpailuetu jälkivalvontaa so-
vellettaessa. Lisäksi jälkivalvontaa koskien pienyrityksillä on han-
kala arvioida vahinkojen todennäköisyyttä, kun taas ennakkoval-
vonnassa tällaista ongelmaa ei ole. Sen sijaan suuremmat yritykset 
pystyvät paremmin arvioimaan vahingon todennäköisyyden ja otta-
maan sen huomioon hinnoittelussaan.  

 
Tämän alaluvun alussa viitattiin lupa- ja ilmoitusmenettelyyn vaihtoehtoi-
sina ennakkovalvonnan muotoina. Tällä erottelulla on olennainen merkitys 
elinkeinoelämän kannalta312. On ensinnäkin olemassa varsin heterogeeni-
nen joukko yrityksiä, jotka joutuvat tekemään viranomaisille ilmoituksen 
harjoittamastaan elinkeinotoiminnasta. Esimerkiksi kiinteistönvälittäjät ja 
asunnonvälittäjät rekisteröidään lääninhallituksessa. Sosiaali- ja terveys-
alan tutkimus- ja kehittämiskeskus (STAKES) pitää puolestaan keskusre-
kisteriä terveydenhuollon ammattihenkilöistä, kuten psykologeista, lääkä-
reistä ja hammaslääkäreistä. Näiden henkilöiden on ilmoitettava toiminnas-
taan myös kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnalle tai kunnan terveyden-
suojeluviranomaisille, terveystarkastajalle. Terveystarkastajalle on velvol-
linen tekemään ilmoituksen varsin monen palvelun tai toiminnon aloittaja, 
kuten ravintolat sekä majoitus- ja ravitsemisliikkeet. Viimeksi mainittujen 

                                                           
311 HE 17/2001 vp. Jälkivalvontaan ovat luettavissa myös erityislakeihin sisältyvät erilai-
set hallinnolliset sanktiot. 
312 Ks. esimerkiksi Määttä (2005), 42–43. 
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elinkeinonharjoittajien on ilmoitettava toiminnastaan myös poliisipiirin 
päällikölle. Vielä voidaan mainita, että työvoiman vuokrausta harjoittavien 
elinkeinonharjoittajien on tehtävä ilmoitus työsuojelupiiriin.  

Varsinaisia luvanvaraisia elinkeinoja on edelleen, sääntelyn purkami-
sesta huolimatta, kosolti. Tässä voidaan viitata muun muassa seuraaviin 
elinkeinoihin: 

– ajoneuvojen katsastustoiminta, 
– alkoholin anniskelu ja myynti, 
– apteekit, 
– arvopaperiliikkeiden ja optioyhteisön toiminta sekä arvopaperipörs-

sitoiminta, 
– jalometallituotteiden valmistus ja maahantuonti, 
– kaivokset, 
– lentoliikenteen reitti- ja tilausliikenneluvat, 
– perintätoiminta toisen lukuun, 
– sijoitusrahastotoiminta, 
– teletoiminta, 
– terveydelle ja ympäristölle vaarallisten kemikaalien käsittely ja va-

rastointi, 
– vakuutuksenvälitystoiminta, 
– vakuutusliikkeet, 
– valmismatkaliikkeet, 
– vartioimisliikkeet sekä 
– sijoituspalvelut313. 

 
Eräin osin lakien esitöissä on pohdittu ansiokkaasti ennakko- ja jälkival-
vontaa toistensa vaihtoehtoina. Tällöin on myös päädytty sellaisiin kan-
nanottoihin, joita oikeustaloustieteellisesti voidaan pitää perusteltuina. 
Lisähaasteita oikeustaloustieteelliselle tutkimukselle tarjoavat esimerkiksi 
erityyppiset ennakko- ja jälkivalvonnan yhdistelmät.  
 
 

                                                           
313 Ks. sijoituspalvelujen luvanvaraisuudesta tarkemmin HE 43/2007 vp. 
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4.5 Kannustin- vai velvoitesääntely? 

Kannustinsääntelystä käytetään useissa yhteyksissä myös nimitystä talou-
dellinen ohjaus. Tällaisia ohjauskeinoja ovat esimerkiksi erilaiset ympäris-
tö- ja terveysverot, joilla kannustetaan epätoivottavan käyttäytymisen vä-
hentämiseen314. Toisaalta suinkaan kaikki ympäristöveron tai terveysveron 
nimellä kannettavat verot julkisvallalle eivät edusta kannustinsääntelyä. 
Esimerkiksi niin sanottuja rahoitustyyppisiä ympäristöveroja, kuten öljyjä-
temaksua voiteluöljyiltä, kannetaan öljyjätehuollon kustannusten kattami-
seksi. Kyseisellä verolla ei kuitenkaan tavoitella käyttäytymisvaikutuksia, 
vaan se palvelee kapeaa fiskaalista päämäärää.  

Vero-ohjauksen tavoin toimii esimerkiksi sähkömarkkinalaissa sää-
detty vakiokorvaus. Sääntelyn perusajatus on yksinkertaistetusti se, että 
jakeluverkonhaltijan tulee maksaa sähkönkäyttäjälle vakiokorvaus vähin-
tään 12 tuntia kestävästä sähkönkäyttömahdollisuuden puuttumisesta. 
Tämä korvaus täydentää hinnanalennusta ja vahingonkorvausta koskevia 
säännöksiä. Vakiokorvauksen määrä riippuu asiakkaan keskeytysajan 
pituudesta sekä vuosittaisen verkkopalvelumaksun suuruudesta. Talou-
delliselle ohjaukselle ominaisella tavalla vakiokorvauksella kannustetaan 
jakeluverkonhaltijoita panostamaan sähköntoimituksen keskeytysaikojen 
lyhentämiseen.315 Tämä päteekin periaatteessa silloin, kun keskeytysaika 
ylittää 12 tuntia, koska jakeluverkonhaltijan maksettavaksi lankeava va-
kiokorvaus alenee sitä mukaa, mitä lyhyempi keskeytysaika on. Toisaalta 
vakiokorvaus ei sisällä kannustinta lyhentää keskeytysaikaa alle 12 tun-
nin, koska tältä osin vakiokorvausta ei joudu maksamaan. Toinen seikka, 
joka rajoittaa vakiokorvauksen kannustavuutta, on se, että vakiokorvauk-
sen suuruudelle on asetettu sähkönkäyttäjäkohtainen enimmäismäärä. 
Tapaus osoittaa hyvin sen, että vaikka kysymys on periaatteessa selkeästi 
kannustinsääntelystä, siihen sisältyy elementtejä, jotka ovat omiaan hei-
kentämään tai suorastaan poistamaan ohjauksen kannustavuuden. Sano-
tunlainen piirre on yleisempikin kannustinsääntelyssä, kuten vero-
ohjauksessa.  

                                                           
314 Kun tietylle verolle on ominaista kannustinfunktio, voidaan puhua myös vero-
ohjauksesta.  
315 Ks. tarkemmin HE 218/2002 vp. Asia erikseen on luonnollisesti se, kuinka hyvin va-
kiokorvaus tosiasiallisesti kannustaa keskeytysaikojen lyhentämiseen. Tältä osin keskei-
sessä asemassa on esimerkiksi vakiokorvauksen suuruus. 
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Edellä mainituissa tapauksissa kannustinsääntely rakentuu välittömästi 
rahamääräisiin suorituksiin eli veroihin ja korvauksiin316. Toisaalta kannus-
tinsääntely voi rakentua sen varaan, että toiminnanharjoittajat voivat käydä 
kauppaa erilaisista kiintiöistä tai oikeuksista. Tässä suhteessa ehkäpä tun-
netuin esimerkki on päästökauppa.317  

Velvoitesääntelyn eli hallinnollisen ohjauksen sisältöä avaa hyvin ym-
päristönsuojelulain säännös, jossa määritellään päästöraja-arvo. Säännök-
sen mukaan päästöraja-arvolla tarkoitetaan 
 

ympäristöön suoraan tai epäsuoraan päästetyn 1 kohdassa tarkoite-
tun laimentamattoman päästön arvoa, jota ei yhden tai useamman 
ajanjakson aikana saa ylittää ja joka ilmaistaan kokonaismääränä, 
pitoisuutena, prosenttiosuutena tai muulla vastaavalla tavalla.  

 
Eräänlaista kannustin- ja velvoitesääntelyn välimuotoa edustaa vuoden 
2008 alussa käyttöönotettu jakeluvelvoite, jolla liikennepolttoaineiden jake-
lijoille säädetään velvoite toimittaa vuosittain kulutukseen vähimmäisosuus 
biopolttoaineita.318 Kysymys ei ole puhdaspiirteisestä velvoitesääntelystä, 
koska jakelijalla on mahdollisuus tehdä toisen jakelijan kanssa sopimus 
siitä, että viimeksi mainittu toimittaa kulutukseen sopimuskumppaninsa 
vähimmäisosuutta vastaavan määrän biopolttoaineita. Toisaalta kysymys ei 
nähdäkseni ole puhdaspiirteisestä kannustinsääntelystäkään, koska jakeli-
jalla itsellään kuitenkin säilyisi sekä vastuu velvoitteensa täyttämisestä että 
sen täyttämättä jättämisestä aiheutuvista seuraamuksista.319 Jotta kysymys 
olisi puhdaspiirteisestä kannustinsääntelystä – kuten päästökaupassa – so-
pimuksen myötä vastuu velvoitteista ja seuraamuksista siirtyisi sopimuk-
sella toiselle jakelijalle.  
 

Toisaalta, ellei toinen jakelija täytä sopimuksen mukaisia velvoittei-
taan, kysymys on sopimusrikkomuksesta. Näin ollen jakelija voi ha-
kea vahingonkorvausta aiheutuneista vahingoista kumppaniltaan tai, 
jos niin on erikseen sovittu, sopimussakkoa.  

                                                           
316 Periaatteessa on mahdollista, että oikeudellisesti maksuksi luettavilla suorituksilla on 
myös kannustinsääntelylle ominainen funktio. Asia erikseen on se, kuinka kannustavia 
tällaiset maksut tosiasiassa ovat, ks. tarkemmin Määttä (2006a), 17–19 erilaisista ympä-
ristöperusteisista maksuista.  
317 Tässä yhteydessä voidaan viitata myös maitokiintiölakiin. Kysymyksessä on EY-
sääntelyyn pohjautuva järjestelmä, joka on Suomessa pantu täytäntöön Euroopan yhtei-
sön maidon ja maitotuotteiden kiintiöjärjestelmästä annetulla lailla (355/1995). Ks. tältä 
osin esimerkiksi HE 37/2002 vp. 
318 Ks. tarkemmin HE 231/2006 vp. Jakeluvelvoitteen ulkopuolelle on jätetty pienet toi-
minnanharjoittajat. 
319 Ks. lähemmin perusteluista yllä mainitulle HE 231/2006 vp. 
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Jakeluvelvoitteen vaihtoehtona pohdittiin biopolttoaineiden valmisteveron 
alentamista eli kannustintyyppistä verotukea.320 Verotukeen katsottiin liit-
tyvän kuitenkin useita ongelmia. Ensinnäkin valmisteveron alentamisen 
mitoittamista rajoittaa EY-oikeudessa ylikorvauskielto eli alennuksen mää-
rä voi olla enintään biopolttoaineen käytöstä aiheutuvan lisäkustannuksen 
suuruinen321. Verotuen mitoitusta hankaloittaisi samalla se, että veronalen-
nusta tulisi muuttaa raakaöljyn hinnanvaihtelujen mukaan322. EY-
oikeudelliset reunaehdot sanelisivat myös sen, että ne voivat olla kestoltaan 
enintään kuusi vuotta. Tämä olisi luonnollisesti omiaan aiheuttamaan epä-
varmuutta toiminnanharjoittajien keskuudessa, mikä voisi heijastua heiken-
tyneenä kannustimena investointitoimintaan. Verotuki olisi epävarma myös 
vaikuttavuuden kannalta, koska jakelijoiden toimet lepäisivät vapaaehtoi-
sella pohjalla. Sama argumentti on usein toistettu, kun on arvioitu ympäris-
töverojen tarkoituksenmukaisuutta ympäristöpoliittisena instrumenttina. 
Lisäksi lain esitöissä viitattiin siihen, että verotuki – luonteensa mukaisesti 
– vähentäisi valtion verotuloja. Sen sijaan jakeluvelvoitteen katsottiin ole-
van tarkoituksenmukaisempi keino muun muassa vaikuttavuuden kannalta 
ja sen vuoksi, etteivät EY-säännöt rajoittaisi sen käyttöä yhtä lailla kuin 
verotuen käyttöä. 

Argumentointi hallituksen esityksessä HE 231/2006 on sääntelyvaih-
toehtojen vertailun suhteen monin osin tuttua ympäristötaloustieteestä. 
Luonnollisesti EY-oikeudelliset aspektit ovat luomassa omat nyanssinsa 
keskusteluun. Toisaalta tällaisia nyansseja olisi hyvä ottaa huomioon myös 
ympäristötaloustieteellisessä tutkimuksessa varsinkin, jos se on politiikka-
orientoitunutta. Samalla lain esitöistä on toki todettava, että ”ympäristöta-
loustieteelliseksi” luonnehdittava argumentointi ei ole kovinkaan syvälle 
menevää. Esimerkiksi: Miten sääntelyvaihtoehdot vaikuttaisivat kannusti-
meen tehdä ja ottaa käyttöön uusia innovaatioita? Miten sääntelyvaihtoeh-
dot poikkeavat toinen toisistaan hallintokustannusten suuruuden suhteen? 
Vaikuttavuutta ajatellen, kannustaisiko verotuki tosiasiassa pidemmälle 
meneviin toimiin kuin jakeluvelvoite? Kumpi vaihtoehdoista on kustannus-
tehokkaampi?323  

                                                           
320 Ks. tarkemmin HE 231/2006 vp. 
321 Toisaalta liikennepolttonesteiden veroporrastukset ovat aika ajoin olleet yllä mainitul-
la tavalla kustannussopeutettuja ja ne ovat osoittautuneet kuitenkin toimiviksi. 
322 Yllä mainittu argumentti on tullut tutuksi aikaisemmin, kun on perusteltu sitä, että 
öljytuotteiden vero on toteutettava yksikköverona eikä arvoverona.  
323 Tosin hallituksen esityksessä HE 231/2006 vp viitataan yleisellä tasolla kustannuste-
hokkuuteen, mutta ei kuitenkaan toteuttamisvaihtoehtojen vertailussa. 
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Periaatteessa velvoite- ja kannustinsääntely muodostavat tärkeät säänte-
lyvaihtoehdot toisilleen. Toisaalta on ollut nähtävissä, että kannustinsäänte-
lyn käyttöönotto on ollut tietyin osin EY-oikeuden sanelemaa. Tässä voidaan 
viitata maitokiintiöiden vaihdantaan ja päästökauppaan. Samalla on nähtä-
vissä, että velvoite- ja kannustinsääntely usein täydentävät toisiaan. Tätä 
kehitystä on vauhdittanut sekin, että käytettävissä olevan tutkimusaineiston 
valossa kannustinsääntelyyn siirtyminen ei ole kertaakaan johtanut velvoi-
tesääntelyn purkamiseen. Tämän perusteella tullaan puolestaan siihen, että 
erilaisten sääntely-yhdistelmien tarkoituksenmukaisuuden analysointi on 
tutkimuksellisesti keskeisessä asemassa.  
 
 

4.6 Kiellot ja muut rajoitukset vai  
 informaatio-ohjaus? 

Informaatio-ohjaus voi olla luonteeltaan joko positiivista tai negatiivista. 
Positiivinen informaatio-ohjaus velvoittaa tuotteen valmistajaa, maahan-
tuojaa tai myyjää informoimaan tietyistä tuotteen ominaisuuksista. Esimer-
kiksi tupakkalain uudistamista koskevan hallituksen esityksen HE 40/2002 
mukaan tupakkatuotteen valmistajat ja maahantuojat velvoitettiin ilmoitta-
maan savukkeiden terva-, nikotiini- ja hiilimonoksidipitoisuudet sekä ai-
nesosaluettelo kaikista tupakkatuotteiden valmistamisessa käytetyistä ai-
nesosista ja niiden määristä. Negatiivinen informaatio-ohjaus kieltää tie-
tynlaisen – yleensä tavalla tai toisella harhaanjohtavan – informaation le-
vittämisen. Edellä mainitussa hallituksen esityksessä tämä ilmeni siten, että 
tupakkalaissa esitettiin kiellettäväksi sellaisten ilmaisujen, tavaramerkkien 
ja kuvallisten tai muiden merkkien käyttäminen tupakkatuotteiden pakka-
uksissa, jotka loisivat vaikutelman, että kyseinen tupakkatuote on vähem-
män haitallinen kuin muut. Edellä mainituista määritelmistä ilmenee jo 
epäsuorasti, että päätösvalta tuotteen hankinnasta kuitenkin jätetään kulut-
tajalle tai muulle asiakkaalle. 

Sen sijaan kiellot ja muut rajoitukset sisältävät pidemmälle menevän 
puuttumisen kuluttajien ja muiden asiakkaiden päätösvaltaan markkinoilla. 
Esimerkiksi tiettyjen hyvin vaarallisten tuotteiden myyminen markkinoilla 
saattaa olla kokonaan kielletty. Kiellot eivät kuitenkaan muodosta yhte-
näistä ryhmää instrumentteja. Esimerkiksi kulutustavaroiden ja kuluttaja-
palvelusten turvallisuudesta annetun lain mukaan on syytä tehdä ero ensin-
näkin toistaiseksi voimassaoleviin ja määräaikaisiin kieltoihin. Toiseksi 
kieltoihin voidaan liittää ehtoja (tai olla liittämättä ehtoja). Kolmanneksi 
kiellot voivat olla luonteeltaan elinkeinonharjoittajakohtaisia taikka tavara- 
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tai palveluskohtaisia.324 Edellä mainittu paljastaa sen, että sääntelyongel-
maksi voi nousta myös se, minkä luonteista rajoitusta eri olosuhteissa on 
tarkoituksenmukaisinta soveltaa.325  

Siirrytään esimerkkitapauksiin. Vielä 1990-luvulla kuluttajansuojalain 
mukaan yhdistettyjen tarjousten ja kylkiäisten käyttöä rajoitettiin varsin 
tiukasti. Nämä katsottiin sallituiksi ainoastaan, jos tarjottujen hyödykkei-
den välillä vallitsi ilmeinen asiallinen yhteys. Tämä sääntely katsottiin kui-
tenkin hallinnollisesti raskaaksi ja niinpä nykyisin lisäetumarkkinointi ra-
kentuukin informaatio-ohjauksen varaan.326  

Lisäetumarkkinoinnista säädetään KSL 2 luvun 4 §:ssä seuraavasti: 
 

Jos markkinoinnissa tarjotaan kulutushyödykkeitä yhteisellä hinnal-
la tai niin, että ostamalla hyödykkeen saa alennetulla hinnalla toisen 
hyödykkeen tai muun erityisen edun, markkinoinnissa on selkeästi 
ilmoitettava: 
1) tarjouksen sisältö ja arvo sekä yhteisellä hinnalla tarjotuista 

hyödykkeistä lisäksi niiden erilliset hinnat, paitsi jos hyödyk-
keen hinta erikseen hankittuna on pienempi kuin kymmenen eu-
roa; 

2) tarjouksen hyväksi käyttämistä koskevat ehdot, erityisesti tarjouk-
sen kesto sekä määrälliset ja muut rajoitukset. 

 
Hallituksen esityksessä HE 79/2000 ei kuitenkaan paljolti pohdita niitä 
etuja ja haittoja, joita informaatio-ohjaukseen liittyy verrattuna kieltoihin ja 
muihin rajoituksiin. Oikeustaloustieteellisessä kirjallisuudessa on tällöin 
viitattu seuraaviin näkökohtiin. Alun perin informaatio-ohjaus sai laajalti 
kannatusta erityisesti siksi, että näin lopullinen päätöksenteko jätettiin ku-
luttajalle eikä siis ”sorruttu” paternalismiin327. Toisaalta nyttemmin infor-
maatio-ohjausta on kritisoitu, koska erilaiset tiedonantovelvollisuudet ai-
heuttavat elinkeinoelämälle huomattavan määrän hallintokustannuksia. 
Tällaiset hallintokustannukset ovat useinkin jääneet vähälle huomiolle yk-
sittäisiä lakeja säädettäessä, ja tavallaan hyvin sektorikohtaisesti tapahtu-
van lainsäädännön valmistelun yksi ongelma piilee tässä. Samalla mikään 
taho ei ota vastuuta kokonaisvaltaisesta lähestymistavasta säädöspolitiik-
kaan.  

Informaatio-ohjausta on kritisoitu myös sen jakovaikutuksista. Ensin-
näkin tiedonantovelvollisuuksista hyötyvät – kansainvälisten tutkimusten 
                                                           
324 Ks. tarkemmin HE 127/2003 vp. 
325 Lisäksi on syytä mainita, että viranomaiset voivat määrätä elinkeinonharjoittajan hal-
lussa olevan tavaran hävitettäväksi, ellei kieltoja voida pitää riittävinä.  
326 Ks. tarkemmin HE 79/2000 vp.  
327 Tosin yllä mainitussa hallituksen esityksessä puhutaan kuluttajien rationaalisesta pää-
töksenteosta. 



 105

valossa – eniten keski- ja suurituloiset, kun taas heikoimmassa asemassa 
olevat kuluttajat eivät informaatiosta niinkään hyödy, vaikka se saattaisi 
juuri heille olla kaikkein arvokkainta. Toiseksi informaatio-ohjauksen ai-
heuttamat suhteelliset hallintokustannukset ovat pienyrityksillä huomatta-
vasti suuremmat kuin suuremmilla yrityksillä.  

Käytettävissä olleen lainvalmisteluaineiston valossa on ollut nähtävissä 
informaatio-ohjauksen merkityksen kasvu kuluneella vuosikymmenellä. 
Taloustieteellisesti tätä voi perustella sillä, että näin päätösvalta jätetään 
yksityisten talousyksiköiden harkintaan, mikä saattaa mahdollistaa voima-
varojen tehokkaan kohdentumisen paremmin kuin kiellot ja muut hallinnol-
liset rajoitukset. Toisaalta aivan viime vuosina informaatio-ohjausta on 
kritisoitu korkeiden hallintokustannusten takia sekä psykologisen taloustie-
teen näkökulmasta.  
 
 

4.7 Sekajärjestelmät eli sääntely-yhdistelmät 

Sekajärjestelmillä tarkoitetaan sitä, että tiettyyn yhteiskuntapoliittiseen 
päämäärään pääsemiseksi sovelletaan rinnakkain yhtä useampia instru-
mentteja. Esimerkiksi energiansäästötoimien edistämiseksi voidaan sovel-
taa energiaveroa ja toisaalta energia-avustuksia koskevaa lainsäädäntöä328. 
Edellä mainittu liittyy osin pyrkimykseen vähentää kasvihuonekaasupääs-
töjä, joiden rajoittamiseen tähdätään myös esimerkiksi päästökauppalain-
säädännöllä. Ympäristönsuojelu muodostaa yleisemminkin arvioiden alan, 
jolla saman päämäärän saavuttamiseksi sovelletaan useanlaisia instrument-
teja.  

Toisaalta esimerkiksi ilmastopoliittinen ohjaus nostaa vääjäämättä esil-
le kysymyksen siitä, miksi tarvitaan asuntojen energia-avustuksia, kun kui-
tenkin samaan aikaan sovelletaan esimerkiksi sähkö- ja muita energiavero-
ja sekä päästökauppaa. Myös jäteverolain muutoksen yhteydessä on viitattu 
ilmastopoliittisiin tavoitteisiin329. Tällaisia kysymyksiä läpikäydyssä lain-
valmisteluaineistossa ei ole paljoltikaan analysoitu, vaikka siihen olisi kiis-
tatta syytä. Vaarana on näet muutoin se, että esimerkiksi ilmastopoliittisten 
ohjauskeinojen koordinointi jää pahasti vaillinaiseksi, eikä sääntely-
yhdistelmällä päästä toivottuihin tavoitteisiin. Ohjauskeinojen paljous ei 
nimittäin turvaa automaattisesti lainsäädännön vaikuttavuutta ja esimer-
kiksi kustannustehokkuutta.  

                                                           
328 Ks. energia-avustuksiin liittyen HE 152/2002 vp. 
329 HE 128/2002 vp. 
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Alkoholipolitiikka on muodostunut tärkeäksi alueeksi, jolla sekajärjes-
telmiä sovelletaan. Esimerkiksi pelkästään hallituksen esityksessä HE 
232/2006 esitettiin seuraavien keinojen käyttöönottoa: 

– alkoholimainontaa koskevat rajoitukset; 
– paljousalennusten kieltäminen; 
– tarjoushintojen ja happy hour -hintojen ilmoittamisrajoitukset; sekä 
– varotusmerkintöjen käyttöönotto alkoholijuomien pakkauksissa.  

 
Edellä mainittujen instrumenttien ohella on otettava luonnollisesti huo-
mioon ne monet muut keinot, joita on jo sovellettu alkoholipolitiikassa, 
kuten alkoholiverotus ja alkoholijuomien tarjontaa koskevat rajoituk-
set330. Lisäksi voidaan viitata rajoituksiin, jotka koskevat niitä alkoholin 
määriä, jotka kuluttaja voi tuoda enimmillään toisesta EU:n jäsenvaltios-
ta331. Edellä mainitussa hallituksen esityksessä sekajärjestelmän sovelta-
mista alkoholipolitiikassa on perusteltu erityisesti sillä, että näin pysty-
tään parhaimmin turvaamaan lainsäädännön mukaisten toimenpiteiden 
vaikuttavuus332.  

Sääntely-yhdistelmiä on syntynyt tietyille aloille, kuten ympäristönsuo-
jelu-, alkoholi- ja tupakkapolitiikkaan. Tämän kysymyskokonaisuuden kan-
nalta olisi kuitenkin jossain vaiheessa tarpeen arvioida, kuinka oikeaan 
osunutta sääntely-yhdistelmin operointi on ollut. Vai onko mahdollisesti 
koordinoimaton ja sektoroitunut lainsäädäntöprosessi johtanut ylisäänte-
lyongelmaan ja siten muun muassa turhaan hallinnolliseen kuormitukseen 
viranomaisten ja yksityisen sektorin kannalta?  
 
 

                                                           
330 Alkoholijuomien tarjontaa säädellään muun muassa ikärajojen ja aukiolorajoitusten 
avulla sekä anniskeluluvin. Ks. myös HE 50/2002 vp.  
331 Ks. esimerkiksi HE 129/2002 vp. 
332 HE 232/2006 vp. 
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4.8 Mikrotason vertailua sääntelyvaihtoehdoista 

Edellä on ollut puhe yleisen tason sääntelyvaihtoehdoista sekä niihin liitty-
vistä eduista ja haitoista. Käytännön lainsäädäntötoimi purkautuu tämän 
lisäksi joukkoon yksityiskohtaisempia sääntelyvaihtoehtojen puntarointeja. 
Kysymys voi olla esimerkiksi lain soveltamisalan määrittämisestä, erilais-
ten suoritusten vanhentumisajan mitoituksesta, maksun perusteen määrää-
misestä ja valinnasta erityyppisten seuraamusten välillä333. Tämän luvun 
päätteeksi syvennytään juuri näistä teemoista kumpuaviin sääntelyongel-
miin kotimaisten lain esitöiden valossa sekä peilaten ratkaisuja ja argumen-
tointia taloustieteellisiä tutkimustuloksia vasten.  
 
 
4.8.1 Lain soveltamisala sääntelyongelmana 

Miten lainsäädännön soveltamisalan rajat määritetään? Lähtökohtana voi-
daan pitää hallinnollista tehokkuutta, toisin sanoen sitä, että vähäiset asiat 
jätetään lain soveltamisalan ulkopuolelle, jotta tarpeettomilta hallintokus-
tannuksilta vältytään, ja toisaalta, jotta lain soveltajat voivat keskittyä 
olennaisiin asioihin. Tässä yhteydessä on tapana puhua myös proses-
siekonomisista syistä. Teema voidaan laajentaa kysymykseksi lainsäädän-
nön optimaalisesta soveltamisalasta: lain soveltamisalan ulkopuolelle kan-
nattaa jättää toiminnot, joiden sääntelyssä rajakustannukset ylittäisivät ra-
jahyödyt, mutta soveltamisalan piiriin kannattaa säätää toiminnot, joiden 
sääntelyssä rajahyödyt ylittävät rajakustannukset. 

Edellä mainitunlainen soveltamisalan rajaus ei ole ongelmaton jo kus-
tannusten ja hyötyjen arvottamisvaikeuksien johdosta. Toiseksi on otettava 
huomioon se, että soveltamisalan rajaus on omiaan tietyissä tapauksissa 
johtamaan lain kiertämisongelmiin, toisin sanoen lainsäädännön velvoittei-
ta pyritään välttämään hajauttamalla toimintoja siten, etteivät velvoitteet 
ulotu yksittäisiin toimintoihin, vaikka kokonaisuutena toiminnot kuuluisi-
vatkin lain soveltamisalaan. Tältä osin kirjallisuudessa puhutaan kynnys-
vaikutuksesta.334 Tämä vaikutus on kuitenkin jossain määrin eliminoitavis-

                                                           
333 Viimeksi mainittu sääntelyongelma on oikeustaloustieteellisesti arvioiden mielenkiin-
toinen. Tavallisestihan alalla on tyydytty puntaroimaan ensinnäkin sitä, milloin vahin-
gonkorvaus on riittämätön ja tarvitaan rangaistuksia, ja toiseksi niitä etuja ja haittoja, 
joita sakkorangaistukseen liittyy vankeusrangaistukseen verrattuna. Kuten myöhemmin 
havaitsemme, seuraamusvaihtoehtoja on huomattavassa määrin enemmän, ja tästä näkö-
kulmasta tarpeita oikeustaloustieteellisellekin tutkimukselle on monien muiden kuin pe-
rinteisten kysymysten äärellä. 
334 Ks. esimerkiksi Määttä (1997), 81 ja 329. 
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sa sillä, että lain soveltamisalan ulkopuolelle jätettävän yrityksen on oltava 
riippumaton muista samalla toimialalla toimivista yrityksistä335. Toisaalta, 
vaikka yritysten hajauttamisjärjestelyt pystyttäisiinkin näin estämään, on-
gelmaksi saattaa kuitenkin muodostua se, että pienyrityksiä ei kannusteta 
kasvamaan varsinkaan, jos lain soveltamisalaan kuuluminen tulisi merkit-
semään sille merkittävää kustannusrasituksen kasvua.336    

Tekijänoikeuslaissa säädetty jälleenmyyntikorvaus kuvastaa yhdeltä 
osin lain soveltamisalaan liittyvää problematiikkaa.337 Jos myynti tapahtuu 
vähimmäishintaa alhaisemmalla hinnalla, jälleenmyyntikorvausta ei tarvit-
se suorittaa. Tätä on perusteltu sillä, että näin vältetään sellaiset perimis- ja 
hallinnoimiskulut, jotka ovat suhteettomia verrattuna taiteilijan saamaan 
etuun.  

Kun lainsäädännön soveltamisalaa tavallisesti määritetään, on kysy-
myksessä ensisijaisesti lainsäädäntötekninen operaatio. Toki joitakin poik-
keuksia on. Esimerkiksi, kun alennetun arvonlisäverokannan piiriin kuulu-
via hyödykkeitä rajattiin päätyen lopulta parturi- ja kampaamopalveluihin 
sekä pieniin korjauspalveluihin, potentiaalisia soveltamisalaan lankeavia 
palveluja analysoitiin muun muassa sen mukaan, mikä niiden kohdalla 
alennetun arvonlisäverokannan työllisyysvaikutus olisi.338 Tässä valossa 
lainsäädännön vaikutusten analysointi ei suinkaan aina tapahdu siten, että 
ensin päätetään lain sisällöstä ja kaikista siihen liittyvien sääntelyongelmi-
en ratkaisusta ja sen jälkeen vasta tehtäisiin arvio lain vaikutuksista, vaan 
vaikutusanalyysi voi olla elimellinen osa lain rakennetta koskevassa pää-
töksenteossa.   
 
 
4.8.2 Luovuttamattomuussääntö 

Taloustieteessä lähdetään siitä, että vaihdannan on oltava markkinoilla 
mahdollisimman vapaata, jotta turvataan voimavarojen päätyminen sellai-
selle henkilölle, joka näitä resursseja eniten arvostaa339. Erittäin olennaisen 
poikkeuksen tästä säännöstä muodostaa luovuttamattomuussääntö. 

Luovuttamattomuussäännön mukaan eräät varallisuusarvoiset oikeudet 
eivät ole luovutettavissa toiselle tai ne ovat luovutettavissa ainoastaan tie-

                                                           
335 Ks. virvoitusjuomaverolakiin liittyen HE 149/2004 vp. 
336 Ks. esimerkiksi Kanniainen & Määttä (2008, ilmestymässä). Ks. myös HE 135/2003 
vp. 
337 Ks. tarkemmin HE 111/2005 vp. 
338 Ks. tarkemmin HE 119/2006 vp. 
339 Tässä yhteydessä puhutaan allokatiivisesta tehokkuudesta. 
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tyin, varsin tiukoin edellytyksin. Totaalisesta luovuttamattomuussäännöstä 
eli kokonaan kielletystä transaktiosta on kysymys esimerkiksi siinä, ettei 
äänioikeutta voi luovuttaa kellekään muulle missään olosuhteissa. Osittai-
sen luovuttamattomuussäännön mukaan transaktio on sallittu tietyin, raja-
tuin edellytyksin, kuten verenluovutus ilmaiseksi.340  

Oikeustaloustieteellinen kirjallisuus sisältää varsin eksoottisia esimerk-
kejä luovuttamattomuussäännöstä, kuten sen, etteivät ihmiset saa käydä 
kauppaa sisäelimillään341. Oikeusjärjestelmämme sisältää kuitenkin useita 
varsin normaaleja tapauksia, jotka ovat ilmentymiä luovuttamattomuus-
säännöstä. Esimerkiksi tekijänoikeuslain mukaan tekijällä on oikeus saada 
jälleenmyyntikorvaus, kun hänen tekemiänsä kuvataiteen tuotteita myy-
dään edelleen. Oikeus jälleenmyyntikorvaukseen on henkilökohtainen ja 
luovuttamaton. Toisaalta luovuttamattomuussääntö ei koske tekijän tai hä-
nen oikeudenomistajiensa saamia korvauksia, jotka ovat esimerkiksi ulos-
mitattavissa tai oikeudenhaltija voi käyttää itse niitä haluamallaan taval-
la.342 

Perimmäinen sääntelyongelma kysymyksessä olevassa tapauksessa on 
se, pitäisikö varallisuusoikeuden kuulua korvaus-, varallisuus- vai luovut-
tamattomuussäännön soveltamisalaan. Tämän näkökulman avaaminen ai-
nakin pakottaisi lainvalmistelun yhteydessä tuomaan esille ne argumentit, 
joiden nojalla on päädytty esimerkiksi juuri luovuttamattomuussäännön 
soveltamisen kannalle. Hallituksen esityksissä ei eksplisiittisesti ole tuotu 
missään vaiheessa tarkasteluajanjaksolla esille tätä jaottelua. 
 

Kuten tämän jakson alussa todettiin, vaihdannan on taloustieteessä 
vallitsevan käsityksen mukaan oltava mahdollisimman vapaata, jotta 
voimavarojen tehokas kohdentuminen mahdollistuu. Tässä yhtey-
dessä puhutaan myös varallisuusoikeuksien siirtokelpoisuudesta. 
Tähän sääntöön on kuitenkin koko joukko poikkeuksia lainsäädän-
nössä. Esimerkiksi, jos anniskeluluvan saanut elinkeinonharjoittaja 
luovuttaa anniskelupaikan toiselle, uusi elinkeinonharjoittaja ei saa 
anniskella alkoholijuomia kyseessä olevassa anniskelupaikassa en-
nen kuin lupaviranomainen on hakemuksesta myöntänyt hänelle an-
niskeluluvan343. Tätä ei kuitenkaan pidä välittömästi nähdä tehotto-
muuteen johtavana järjestelynä, vaan siirtokelvottomuuden taustalla 
voi olla vahvat taloustieteellisetkin perustelut, kuten opportunistisen 
käyttäytymisen torjuminen.  
 
 

                                                           
340 Ks. erityisesti Calabresi & Melamed (1972), 1089–1128 ja Krauss (2000), 782–794. 
341 Ks. esimerkiksi Cooter & Ulen (2004), 162–164.  
342 Ks. tarkemmin HE 111/2005 vp. 
343 Ks. esimerkiksi HE 50/2002 vp. 
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4.8.3 Epäselvyyssääntö  

Kun epäselvyyssääntöä tuotiin kuluttajansuojalakiin, asiaa perusteltiin seu-
raavasti:  
 

Ehdotetun niin sanotun epäselvyyssäännön ensisijaista soveltamista 
voidaan pitää perusteltuna erityisesti kuluttajasopimusten vakioehto-
ja tulkittaessa. On oikeudenmukaista asettaa tulkintariski ehdot laa-
tineelle elinkeinonharjoittajalle, joka yleensä on kuluttajaa asiantun-
tevampi ja joka ehdot huolellisemmin muotoilemalla olisi voinut 
välttää tulkintatilanteen syntymisen.344  

 
Mielenkiintoisen perustelusta tekee se, että siinä viitataan painokkaasti oi-
keudenmukaisuuteen. Toisaalta samassa yhteydessä kuitenkin argumen-
tointi avataan oikeustaloustieteessä niin sanotun kontrolliperiaatteen ni-
mellä tunnetun ajatuksen suuntaan. Tällöin riski on sysättävä sille, joka 
helpommin (ja siis huokeammin) olisi pystynyt vaikuttamaan riskin syn-
tymiseen ja laajuuteen. Kontrolliperiaatteen mukainen ajatus mahdollistaa 
sen, että riskit voidaan allokoida kustannustehokkaasti. Käsillä oleva tapa-
us osoittaa hyvin, kuinka oikeudenmukaisuus ja taloustieteen mukainen 
tehokkuusajattelu voivat kohdata ristiriidattomalla tavalla.345  

Epäselvyyssääntö on hyvä suhteuttaa verolainsäädännössä vallitsevaan 
oikeustilaan. Tältä osin voidaan viitata hallituksen esitykseen HE 
246/2006, joka koskee eräiden ennakkopäätösten maksuperusteita: 
 

Vero- ja tullilainsäädäntö muuttuvat usein ja säännökset saattavat 
olla vaikeaselkoisia. Tämän vuoksi on pidetty tärkeänä, että vero-
velvollisella on oikeus kohtuullista maksua vastaan saada hakemuk-
sesta sitova ennakkoratkaisu tai ennakkotieto siitä, miten lainsää-
däntöä hänen asiassaan tultaisiin soveltamaan.346 

 
Tämän perusteella voi päätyä nopeasti siihen johtopäätökseen, että sopi-
musoikeudessa sopimuksen laatijan vastuu on ankarampi kuin lainsäätäjän 
vastuu vero-oikeudessa. Toisaalta on kuitenkin pantava merkille, että jos 
ennakkotiedot ja -ratkaisut olisivat ilmaisia, toiminta veroviranomaisissa 
voisi ruuhkautua347. Samalla vaarana olisi työruuhkien johdosta se, että 
                                                           
344 HE 218/1994 vp.  
345 Ks. myös HE 218/2002 vp, jossa sähkömarkkinalakiin liittyen ehdotettiin jakeluver-
konhaltijan korvausvastuun rajoittamista tilanteissa, joissa verkkopalvelun keskeytymi-
nen johtuu verkonhaltijan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista esteistä.  
346 Kursivointi kirjoittajan. 
347 Kokemukset arvonlisäverotuksesta viittaavat siihen, että maksuttomuus voisi johtaa 
huomattavaan määrään kyselyjä. Asiakkaalla on näet tämän verotusmuodon osalta oikeus 
saada maksutta oikea tieto veronmaksun perusteesta. Maksuton kirjallinen ohjaus onkin 
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veroviranomaisten päätösten laatu heikkenisi. Toisin sanoen ennakkopää-
tösten ja -ratkaisujen maksullisuudella tähdätään aiheettomien tai vähäpä-
töisten asioiden karsimiseen.348  
 
 
4.8.4 Vanhentumisajan mitoitus 

Teollisoikeuslakien mukaan hyvitystä ja korvausta voidaan vaatia vain vii-
den viimeisen vuoden ajalta ennen kanteen vireillepanoa. Vanhentumisajan 
mitoituksessa on otettu huomioon ensinnäkin se, ettei aiheuteta kustannuk-
siltaan kalliita ja epävarmoja oikeudenkäyntejä useita vuosia sitten sattu-
neista tapahtumista, joita koskevat todisteet ja todistelu ovat käyneet epä-
varmoiksi ja puutteellisiksi. Toiseksi on otettava huomioon se, ettei vaa-
ranneta huolellisesti toimivan oikeudenhaltijan mahdollisuuksia saada kor-
vaus kärsimistään vahingoista.349 

Kotimaisessa lainsäädännössä valittu lähestymistapa on taloustieteelli-
sesti hyvin perusteltu350. Edellä mainittu esimerkkitapaus osoittaa samalla 
niitä haasteita, joita oikeustaloustieteellisellä tutkimuksella on tai ainakin 
voisi olla. Tutkimusta olisi vietävä empiiriseen suuntaan, jotta aidosti on-
nistutaan määrittämään optimaalisen vanhentumisajan pituus tai ainakin 
keskeisiä tekijöitä, joita tässä on otettava huomioon. Muussa tapauksessa 
taloustieteellinen työkalupakki tarjoaa pahimmillaan vain uudenlaisen kie-
lipelin, jolla sellaisenaan ei ole suoranaista hyötyä vanhentumisajoista sää-
dettäessä.  

Mielenkiintoinen erityispiirre käsillä olevassa tapauksessa on se, että 
vanhentumisaika koskee kaikkia teollisoikeuksia. Tällaisella lakien virta-
viivaistamisella saavutetaan suurtuotannon etuja. Esimerkiksi, jos yhden 
teollisoikeuslain osalta tehdään ennakkopäätös vanhentumisajasta, siitä 
ilmenevää oikeusohjetta voidaan soveltaa muidenkin teollisoikeuslakien 
tulkinnassa.351  

                                                                                                                                                              
ollut huomattavasti yleisempää kuin ennakkoratkaisujen antaminen. Ks. tarkemmin HE 
246/2006 vp. 
348 Vastaavanlaista päämäärää palvelee esimerkiksi kilpailua rajoittavien sopimusten 
kohdalla niin sanottu de minimis -säännöstö. Jos kysymys ei ole merkittävästä sopimuk-
sesta, se ei ole kilpailunrajoituslain vastainen eikä siis aiheuta toimenpiteitä kilpailuvi-
ranomaisten taholta. Ks. myös KilpRajL 12.1 §. Ks. näistä säännöksistä tarkemmin esi-
merkiksi Määttä (2004), 292–306.  
349 HE 26/2006 vp. 
350 Ks. tältä osin Miceli (2004), 74. 
351 Ks. myös HE 187/2002 vp velan vanhentumista koskevien lakien yhdenmukaistami-
sesta. 



 112 

Lyhennettäessä kuluttajasopimuksiin liittyvien saatavien vanhentumis-
aikaa kymmenestä kolmeen vuoteen perustelut olivat edellä esitettyä moni-
vivahteisemmat. Ensinnäkin todettiin, että pitkästä vanhentumisajasta ai-
heutuu helposti ongelmia, jos passiivisena pysynyt elinkeinonharjoittaja 
ryhtyy vasta vuosien jälkeen velkomaan saatavaansa. Jos sopimusasiakirjat 
eivät ole tallessa tai jos sopimus on ollut suullinen, kuluttajan on hyvin 
vaikea selvittää, ovatko esimerkiksi laskutusperusteet ja veloitetut määrät 
sopimuksen mukaisia. Perinnän aiheellisuudestakin voi vallita epätietoi-
suutta. Kuluttajilla ei ole normaalisti tarvetta eikä aina mahdollisuuttakaan 
säilyttää maksutositteita kymmentä vuotta. Ilman tositetta on kuitenkin 
vaikea kiistää velkomusta, joka perustuu saatuun suoritukseen, vaikka las-
ku olisikin vuosia aikaisemmin asianmukaisesti maksettu. Lisäksi lain esi-
töissä korostettiin sitä, että elinkeinotoiminnassa voidaan edellyttää koh-
tuullista ripeyttä saatavien perinnässä.352 Kun velan vanhentumista koske-
vaa lainsäädäntöä yleisemmin uudistettiin, nojattiin pitkälti vastaavanlai-
seen argumentointiin kuin edellä on esitetty: tällöin on yhtäältä varsin pe-
rinpohjaisesti käyty läpi vanhentumisajan lyhentämisestä koituvia hyötyjä, 
mutta toisaalta ei niinkään siihen liittyviä haittoja353.  

Erillinen kysymys on immateriaalioikeuksien vanhentumisajan mitoi-
tus. Nostetaan esimerkiksi mallioikeuden voimassaoloaika: mallin rekiste-
röinti voi olla voimassa viisivuotisjaksoittain enintään 25 vuotta354. Malli-
oikeuslain 24.1 §:n mukaan mallin voimassaoloaika lasketaan rekisteröin-
nin hakemispäivästä lukien, ja jokainen viiden vuoden rekisteröintikausi 
lasketaan edellisen rekisteröintikauden päättymisestä.  

Tässä yhteydessä esille nousee muutamia sääntelyongelmia. Ensinnäkin 
miten mallioikeuden voimassaoloaika olisi optimaalista mitoittaa? Opti-
maalinen voimassaoloaika saadaan seuraavalla kaavalla: mallioikeudella 
saavutettava rajatuotto = mallioikeudesta aiheutuvat rajakustannukset.355 
Rajatuotolla tarkoitetaan kokonaistuoton lisäystä, joka mallioikeuden kes-
toajan pidentämisellä on saavutettavissa. Rajakustannukset tarkoittavat 
puolestaan kokonaiskustannusten lisäystä mallioikeuden voimassaoloajan 
pidetessä. Kustannuksia ovat muun muassa muiden yritysten maksamat 
korvaukset mallioikeuden hyödyntämisestä sekä kuluttajien maksamat 
korkeammat hinnat mallioikeuden turvin tuotetuista hyödykkeistä. Toisaal-
ta on aiheellista panna merkille, että mallioikeuden optimaalinen voimas-
                                                           
352 HE 13/1994 vp.  
353 Ks. tarkemmin HE 187/2002 vp. 
354 Ks. tarkemmin HE 6/2002 vp. Toisaalta mallioikeuslain 24.2 §:n mukaan moniosaisia 
tuotteita koskee tietyin edellytyksin enintään 15 vuoden suoja-aika. 
355 Ajatus on siis vastaavanlainen kuin patentin optimaalista voimassaoloaikaa mitoitet-
taessa.  
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saoloaika vaihtelisi mallista toiseen. Hallinnollisista syistä – ja aiheellisesti 
– on kuitenkin päädytty kaavamaiseen voimassaoloaikaan.  

Mallioikeuden voimassaoloaika lasketaan rekisteröinnin hakemispäi-
västä. Sille vaihtoehtoinen menettely olisi laskea voimassaoloaika siitä, 
milloin malli on luotu, ja mallioikeuden saisi sen ensimmäisenä luonut 
henkilö. Hakemispäivän mukaista sääntöä voidaan pitää tarkoituksenmu-
kaisempana muun muassa käytännöllisistä syistä. Vaihtoehtoisessa menet-
telyssä voisi helpostikin syntyä kiistaa siitä, kuka mallin on ensimmäisenä 
luonut, kun taas rekisteröinnin hakemisen mukaisessa järjestelmässä tällai-
sia riitoja ei pääse syntymään.356  

Lisäksi mallioikeuden voimassaoloajalle on ominaista, että se määräy-
tyy viisivuotiskausittain. Ellei mallioikeuden haltija uusi rekisteröintiä, 
voimassaolo päättyy. Suojan jaksottaminen viiteen kauteen on perustelta-
vissa sillä, että suojan haltijalla on joustava mahdollisuus harkita voimas-
saoloajan jatkamisen tarpeellisuutta357. Toisaalta on otettava huomioon, 
että tämä aiheuttaa suojan haltijalle transaktio- ja hallintokustannuksia358.  
 
 
4.8.5 Päiväsakko vai uhkasakko? 

Hallituksen esityksessä HE 300/1994 jouduttiin pohtimaan sitä, onko ku-
luttajansuojalain rikkomuksista paremmin paikallaan tuomita sakkoran-
gaistukseen (joka määräytyy päiväsakkoina) vai uhkasakkoon. Pelkkää 
päiväsakkoina tuomittavaa sakkorangaistuksen uhkaa pidettiin ”tehottoma-
na” sellaisissa olosuhteissa, joissa on kysymys suurista taloudellisista 
eduista. Myös käytännön kokemukset olivat osoittaneet, että päiväsakko-
pohjainen sakkorangaistus ei ollut toiminut tarkoituksenmukaisena keinona 
hinnan ilmoittamista koskevien säännösten valvonnassa. Sen sijaan uhka-
sakko, joka on mitoitettavissa rikosoikeudellista rangaistusta tarkemmin 
yksilöllisesti teon tai laiminlyönnin törkeyden ja muiden olosuhteiden mu-
kaan, toimisi tällöin parempana pelotteena. 

Edellä mainittu kysymyksenasettelu on osaltaan sellainen, ettei siihen 
liene edes viitattu kansainvälisessä oikeustaloustieteellisessä kirjallisuudes-
sa. Toisaalta kotoiset ongelmamme sakkorangaistuksen suhteen saattavat 
johtua siitä, miten päiväsakkojärjestelmä on säädetty. Esimerkiksi, jos ul-
komailla sovelletaan kiinteämääräistä sakkorangaistusta, jossa otetaan 
                                                           
356 Yllä mainittu ajatus on siis vastaavanlainen kuin patentinkin kohdalla. 
357 Näin hyödyllisyysmallioikeuden yhteydessä HE 47/1995 vp. Ks. myös Määttä 
(2006c), 114. 
358 Mielenkiintoinen kysymys on myös se, johtaako niin sanottu status quo -harha siihen, 
ettei yllä mainittu menettely ole puolustettavissa.  
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huomioon teon törkeys ja vastaavat näkökohdat, mutta jossa sakkoa ei ole 
kytketty sakotetun maksukykyyn, sanottuja ongelmia ei välttämättä ole. 
 
 
4.8.6 Hallinnollinen seuraamusmaksu vai rangaistus? 

Milloin sanktioksi riittää hallinnollinen seuraamusmaksu ja milloin puoles-
taan sen rinnalle tai sijasta tarvitaan rangaistus?359 Esimerkiksi hallituksen 
esityksessä HE 231/2006 päädyttiin hallinnolliseen seuraamusmaksuun 
pohtimatta lainkaan sitä, mitä etuja ja haittoja siihen liittyy rangaistukseen 
verrattuna. Kysymys on kuitenkin tärkeä muun muassa siksi, että hallinnol-
lisia seuraamusmaksuja on tuotu laajenevassa määrin oikeusjärjestel-
määmme viime vuosina. Samalla tämä osoittaa osaltaan sen, että hallinnol-
lisia seuraamusmaksuja pidetään varteenotettavana vaihtoehtona rikosoi-
keudellisille rangaistuksille.  

Yksinkertaisin perustelu hallinnollisten seuraamusmaksujen esiinmars-
sille ovat prosessiekonomiset syyt. Määrättäessä rangaistusta joudutaan 
usein turvautumaan tuomioistuinprosessiin, joka on kallis ja hidas tie sank-
tioiden määräämiseksi. Sen sijaan hallinnollisen seuraamusmaksun mää-
rääminen on huomattavasti yksinkertaisempi ja nopeampi menettely. Hal-
linnollisen maksuseuraamuksen etuna sakkorangaistukseen nähden on 
myös se – samoin kuin uhkasakolla –, että maksuseuraamus on mitoitetta-
vissa ankarammaksi kuin päiväsakkoina tuomittava sakkorangaistus. Asia 
on jossain määrin toisin, kun päiväsakkojen sijasta tuomitaan yhteisösakko.  

Toisaalta hallinnolliset maksuseuraamukset ovat taloudellisia eikä hal-
linnollisessa menettelyssä voida tuomita vankeusrangaistukseen. Näin ol-
len maksuseuraamuksen ongelmaksi voi nousta varallisuusrajoitus: normin 
rikkojan tulot ja varallisuus eivät riitä maksuseuraamuksesta suoriutumi-
seen. Tämän myötä hallinnollisen maksuseuraamuksen pelotevaikutus on 
omiaan murenemaan.  

Mielenkiintoinen yksityiskohta on se, että ulkomailla sovelletaan erityi-
sesti ylinopeusrikoksissa varsin usein kiinteämääräisiä sakkoja tai hallin-
nollisia maksuseuraamuksia360. Tämä näkökohta johdattaa vääjäämättä ky-
symään, minkälaisia kokemuksia ulkomailta on saatu esimerkiksi juuri hal-
linnollisista maksuseuraamuksista vaikuttavuuden ja hallinnoitavuuden 
suhteen. Tämän luonteinen empiirinen kansainvälinen vertailu olisi erittäin 

                                                           
359 Tosin yllä mainittu kysymys ei ole edes oikeustaloustieteessä kovin laajalti tutkittu.  
360 Ks. tarkemmin HE 25/2007 vp. 
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toivottavaa lainvalmistelun yhteydessä, mutta käytännössä se on ollut har-
vinaista.  
 
 
4.8.7 Kiinteä viivästyskorvaus vai viivästyskorko?  

Kuluttajansuojalain mukaisessa kotimyynnissä elinkeinonharjoittajan oli 
taannoin maksettava viivästyskoron sijasta kuluttajalle sopimussakon luon-
teisena korvauksena kymmenesosa kauppahinnasta, jos elinkeinonharjoit-
taja ei ollut palauttanut kauppahintaa säädetyn ajan kuluessa. Tätä säänte-
lyä kuitenkin kritisoitiin, koska kiinteä viivästyskorvaus menettää tehonsa 
viivästyksen tapahduttua; viivästyksen kestohan ei vaikuta tällöin korvauk-
sen suuruuteen. Tämän vuoksi hallituksen esityksessä HE 79/2000 päädyt-
tiinkin puoltamaan siirtymistä korkolain mukaiseen viivästyskorkoon.  

Oikeustaloustieteellisestä näkökulmasta uudistusta voi pitää perusteltu-
na. Tätä auttaa ymmärtämään niin sanottu rajapelotevaikutuksen käsite, 
jota tosin yleensä käytetään rikostaloustieteessä. Rajapelotevaikutuksen 
mukaista on se, että törkeämmästä teosta on seurattava ankarampi seuraa-
mus, jotta lain rikkojalla on asianmukainen kannustin korvata tällainen 
teko vähemmän törkeällä teolla (tai pidättäytyä lain rikkomuksesta). Jos 
edellä mainittu ajatus kiinteästä viivästyskorvauksesta tuotaisiin rikosoi-
keuteen, olisimme lähellä ajatusta siitä, että kaikista rikoslakirikoksista 
voitaisiin tuomita saman tien hyvin pitkiin vankeusrangaistuksiin riippu-
matta niiden törkeydestä. Kiinteä viivästyskorvaus johtaisi myös siihen 
nurinkuriseen lopputulokseen, että elinkeinonharjoittajalla olisi suoranai-
nen kannustin venyttää kauppahinnan palauttamista, koska tällä keinoin 
hän voisi saada itselleen korotonta luottoa.  
 
 
4.8.8 Korvaustason määräytyminen 

Oikeustaloustieteessä on paljon analysoitu vahingonkorvaukseen liittyviä 
kysymyksiä, onpa sitten kysymys sopimusrikkomukseen liittyvästä korvauk-
sesta tai sopimuksen ulkopuolisen vahingonkorvauksen määräytymisestä.  

Mielenkiintoisen – ja samalla haastavan – tapauksen puheena olevassa 
suhteessa tarjoaa tavaramerkin oikeudettomasta loukkaamisesta sen halti-
jalle maksettavat hyvitykset ja korvaukset.361 Ensinnäkin tavaramerkin hal-
tijalla on oikeus saada kohtuullinen hyvitys tavaramerkin oikeudettomasta 
käyttämisestä. Hyvityksen lisäksi tavaramerkin haltijalla on oikeus saada 

                                                           
361 Ks. tältä osin tarkemmin HE 26/2006 vp. 
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korvaus kaikesta kärsimästään vahingosta (eli vahingonkorvausta), jos ta-
varamerkin loukkaus on tahallista tai huolimattomuudesta johtuvaa. Kor-
vausta maksetaan kaikista loukkauksen aiheuttamista kuluista ja menetyk-
sistä. Sen lisäksi korvataan täysimääräisesti teosta aiheutunut muu talou-
dellinen vahinko eli puhdas varallisuusvahinko. Keskeinen periaate vahin-
gonkorvausoikeuden yleisten oppien mukaan on myös se, että oikeuden-
haltijan on pääsääntöisesti näytettävä toteen vahinkonsa määrä. 

Taloudellisista vahingoista tyypillisin lienee saamatta jäänyt voitto. 
Tämän suuruutta voidaan arvioida esimerkiksi tavaramerkillä varustettujen 
tuotteiden menekin muutoksista käsin. Loukkaus on usein omiaan aiheut-
tamaan myös liiketoiminnan nauttiman maineen tai arvostuksen tai tavara-
merkin nauttiman good will -arvon vähenemistä. Tärkeä näkökohta on 
myös se, että jo toteutuneiden tappioiden lisäksi korvataan myös tulevai-
suudessa odotettavissa oleva tappio, jos tätä koskevan vaatimuksen voi-
daan riittävällä varmuudella osoittaa perustuvan loukkaustekoon.362  

Vahingonkorvauksen taloustieteen yksi perustavaa oleva lähtökohta on 
se, että vahingonkärsijä on saatettava siihen taloudelliseen asemaan, johon 
hän olisi päässyt, ellei vahinkoa olisi tapahtunut363. Näin ollen kaikki va-
hingot on korvattava niiden luonteesta riippumatta. Tässä suhteessa tava-
ramerkin loukkausta koskeva vahingonkorvaus on periaatteessa oikealla 
tavalla konstruoitu. Luonnollisesti voi kysyä, onko tällä tavalla mitoitetulla 
vahingonkorvauksella riittävää preventiivistä eli loukkauksia ennaltaehkäi-
sevää vaikutusta. Pitäisikö siis soveltaa – Yhdysvaltojen tavoin – rangais-
tusluonteista vahingonkorvausta? Maamme vahingonkorvausjärjestelmän 
yksi keskeinen kulmakivi on kuitenkin rikastumiskielto, jota voi perustella 
hyvin taloustieteellisillä ja muillakin näkökohdilla suhteessa rangaistus-
luonteiseen vahingonkorvaukseen. 

 
– Rangaistusluonteinen vahingonkorvaus on omiaan johtamaan mo-

raalisen uhkapelin luonteiseen käyttäytymiseen, toisin sanoen va-
hingon potentiaaliset uhrit käyttäytyvät huolimattomammin kuin he 
muutoin käyttäytyisivät. Tämä on ongelma erityisesti, kun otetaan 
huomioon, että useissa tapauksissa myös vahingon uhrilla on kei-
nonsa ja mahdollisuutensa vahinkojen välttämiseen. 

– Millä tavalla rangaistusluonteisen vahingonkorvauksen alaan kuulu-
vat vahingot tulisi käytännössä rajata? Yhdysvalloissa sovelta-
misalan täsmällinen rajaus onkin johtanut ongelmiin. 

                                                           
362 Ks. tarkemmin HE 26/2006 vp. 
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– Miten rangaistusluonteisen vahingonkorvauksen suuruus tulisi mää-
räytyä? Esimerkiksi oikeustaloustieteessä on suositeltu – yksinker-
taisesti muotoillen – sitä, että vahingon suuruuden ohella huomioon 
otetaan kiinnijäämistodennäköisyys vahingonteosta, mutta kun asiaa 
on tutkittu Yhdysvalloissa, korvauksen mitoituksessa ei ole kuiten-
kaan menetelty tämän mallin edellyttämällä tavalla.  

– Rangaistusluonteisen vahingonkorvauksen yhteydessä törmätään 
helpommin varallisuusrajoitukseen kuin täyden korvauksen periaa-
tetta sovellettaessa. Koska siis vahingon aiheuttajan tulot ja varalli-
suus eivät riitä korvauksen maksamiseen, rangaistusluonteisen va-
hingonkorvauksen preventiivinen vaikutus heikkenee.  

 
Vaikka Suomessa korvaustaso määräytyykin täyden korvauksen periaat-
teen mukaan, pelkästään sen varaan oikeudellisia seuraamuksia ei ole jätet-
ty. Erityisen tärkeä on panna merkille se, että esimerkiksi tavaramerkin 
loukkauksen johdosta tuomittavaksi voi tulla sakkorangaistus tavaramerk-
kirikkomuksen johdosta tai teollisoikeusrikoksen johdosta sakkorangaistus 
tai aina kahteen vuoteen saakka vankeutta. Tämän luonteista sääntelystra-
tegiaa voikin pitää tarkoituksenmukaisena, koska siinä vältetään useat niis-
tä epäkohdista, joita rangaistusluonteiseen vahingonkorvaukseen liittyy.  
 
 
4.8.9 Arvottaminen ja vastaavat seikat sääntelyongelmana  

Tekijänoikeuslain mukaista jälleenmyyntikorvausta laskettaessa vaihtoeh-
toina on hallituksen esityksessä HE 111/2005 mainittu korvauksen määräy-
tyminen prosenttiosuutena myyntihinnasta tai sen määräytyminen teoksen 
lisäarvon perusteella. Koska teoksen todellisen lisäarvon laskeminen olisi 
hyvin hankalaa, laissa päädyttiin hallinnollisesti yksinkertaisempaan vaih-
toehtoon eli jälleenmyyntikorvauksen laskemiseen prosenttiosuutena 
myyntihinnasta.  

Hallituksen esityksessä HE 135/2003 arvonlisäverotuksen verovelvolli-
suuden euromääräiseen alarajaan liitettiin veronhuojennus. Sääntelyongel-
maksi nousi se, tulisiko veronhuojennus toteuttaa liikevaihtoon vai tilitet-
tävään veroon perustuvan mallin (eli liikevaihtomallin vai veromallin) 
avulla. Liikevaihtomallissa veronhuojennus pienenee ja vero nousee asteit-
tain täyteen määrään liikevaihdon kasvaessa. Tämä malli suosii työvaltaisia 

                                                                                                                                                              
363 Sopimusrikkomusten kyseessä ollen tämä ilmenee siinä, että taloustieteessä suositel-
laan – lähtökohtaisesti – sovellettavaksi positiivista sopimusetua sopimuskorvauksen 
mitoituksessa.  
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– eikä pääomavaltaisempia – yrityksiä, joilla on vähän vähennyskelpoisia 
ostoja. Veromallissa huojennus määräytyy myynnistä suoritettavan veron 
ja ostoista vähennettävän veron erotuksen perusteella, ja huojennus piene-
nee ja vero nousee asteittain täyteen määrään tilitettävän veron kasvaessa. 
Veromallia pidettiin neutraalina työvaltaisten ja pääomavaltaisten yritysten 
välillä364. Hallituksen esityksessä päädyttiin kuitenkin liikevaihtomallin 
kannalle, koska veromalli olisi ollut toiminnallisesti sekä yhteisön lainsää-
dännön näkökulmasta ongelmallinen. 

Energiaverolainsäädännön uudistamista koskevassa hallituksen esityk-
sessä HE 130/2002 jouduttiin ottamaan kantaa siihen, kuinka tarkoituk-
senmukainen tuolloinen verotuen kytkentä sähkön veroluokkiin oli. Tässä 
päädyttiin kielteiselle kannalle, koska verotason muutos aiheutti myös tuen 
määrän muutoksen, vaikkei sitä ole tarkoitettu eikä sille ollut mitään perus-
tetta. Toisin sanoen sääntely oli tässä suhteessa ulkoisesti joustamatonta. 
Tämä piirre oli ongelmallinen myös yhteisön valtiontukisäännösten kannal-
ta, sillä niiden mukaan tuen on perustuttava lisäkustannuksiin eikä tuen 
muodossa saa olla ylikompensaatiota. Kaiken lisäksi tuen määrän muuttu-
misesta olisi ilmoitettava komissiolle, jonka hyväksyntä tarvitaan muutetun 
tuen suorittamiselle. Edellä mainituista syistä – ja mielestäni täysin perus-
tellusti – päädyttiin eriyttämään tuen määrä ja veron määrä toisistaan.365 
 
 
4.8.10 Ryhmäkannelaki: irrottautumis- vai  
 ilmoittautumismenettely? 

Ryhmäkannelaki (444/2007) on tullut voimaan 1.10.2007. Ryhmäkanteella 
tarkoitetaan kannetta, jota ajetaan ilman nimenomaista valtuutusta kantees-
sa määritellyn ryhmän puolesta siten, että asiassa annettu tuomio tulee 
ryhmän jäseniä sitovaksi. Asian käsittely ryhmäkanteena edellyttää, että 
usealla henkilöllä on samaa vastaajaa vastaan vaatimus, joka perustuu sa-
moihin tai samankaltaisiin seikkoihin. Ryhmäkanteesta annettava tuomio 
sitoo ryhmää edustavaa kantajaa ja niitä ryhmän jäseniä, jotka ovat nimen-
omaisesti ilmoittaneet liittyvänsä ryhmään, sekä vastaajaa.  

Viimeksi mainittu kuvastaa sitä, että maamme lainsäädännössä on 
omaksuttu niin sanottu ilmoittautumismenettely eli opt in -menettely. Vaih-
toehto sille olisi ollut irrottautumismenettely eli opt out -menettely, jossa 
ryhmäkanteesta annettava tuomio tulee ryhmän jäsentä sitovaksi, ellei hän 

                                                           
364 Sääntelystandardeja käsiteltäessä käytettyä terminologiaa seuraten tässä yhteydessä 
voitaneen puhua lähinnä toimialaneutraliteetista (tai organisatorisesta neutraliteetista).  
365 Ks. tarkemmin HE 130/2002 vp. 
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irrottaudu ryhmästä. Hallituksen esityksessä HE 154/2006 katsottiin, että 
irrottautumismenettely parantaisi selvästi ilmoittautumismenettelyyn ver-
rattuna sellaisten passiivisten jäsenten asemaa, joiden edellytykset oman 
asiansa viemiseen tuomioistuimen käsiteltäväksi tai ryhmäkanteeseen osal-
listumiseen ovat keskimääräistä heikommat. Irrottautumismenettelyyn kat-
sottiin liittyvän kuitenkin ongelmia. Ensinnäkin siviiliprosessin lähtökoh-
tana on se, että jokainen henkilö määrää itse omista oikeudellisista vaateis-
taan, joten irrottautumismenettely olisi edellyttänyt eräiden tuomion sito-
vuutta koskevien kysymysten perusteellista selvittämistä. Toiseksi viitattiin 
siihen, että ryhmäkannemenettely oli herättänyt vastustusta366. Lisäksi il-
moittautumismenettelyä pidettiin vastaajan kannalta irrottautumismenette-
lyä selkeämpänä. Niinpä lain esitöissä päädyttiinkin esittämään ilmoittau-
tumismenettelyn käyttöönottoa.  

Miten mainittuja menettelyjä on arvioitava oikeustaloustieteellisesti? 
Hallituksen esityksessä HE 154/2006 asiaa on näet tyydytty problema-
tisoimaan lähinnä prosessuaalisesta ja käytännöllisestä näkökulmasta, ja 
kaiken lisäksi varsin lyhyesti. Tärkeän kriteerin ryhmän jäseneksi päätymi-
selle muodostaa paretotehokkuus.367 Sille on ominaista toiminnan vapaa-
ehtoisuus, koska yleensä ottaen vain näin voidaan turvata se, että toiminta 
on hyvinvointia lisäävää.368 Ryhmäkanteen paretotehokkuus onkin helposti 
asetettavissa kyseenalaiseksi, jos kanne voi tulla oikeusvoimaiseksi niihin-
kin nähden, jotka itse eivät ole oikeudenkäynnissä asianosaisina, mutta 
joiden oikeusasema on tosiasiallisesti sama kuin oikeudenkäyntiin ryhty-
neiden henkilöiden.  

Edellä mainitun valossa ilmoittautumismenettelyä voidaan pitää pareto-
tehokkaana, koska siinä henkilö liittyy vapaehtoisesti ryhmän jäseneksi. 
Toisaalta myös irrottautumismenettely on lähtökohdiltaan paretotehokas, 
koska potentiaalinen ryhmän jäsen voi päättääkin, ettei hän ole mukana 
ryhmäkannetta ajavassa ryhmässä. Tämä edellyttää kuitenkin, että ryhmän 
jäsenet tosiasiallisesti tietävät kuuluvansa tällaiseen ryhmään, jotta he voi-
vat käyttää irrottautumisoikeutta hyväkseen. Toisin sanoen, mitä puutteelli-
semmaksi informointi ryhmäkanteen ajamisesta jää, sitä suurempi on vaara 
siitä, että henkilöt päätyvät ryhmän jäseneksi haluamattaan.  

                                                           
366 Yllä mainitulla tarkoitettaneen sitä, että ilmoittautumismenettely pehmentäisi ryhmä-
kanteen vaikutuksia erityisesti elinkeinoelämän suuntaan. 
367 Ks. tarkemmin Kanniainen & Määttä & Rautio (1998), 173–174.  
368 Oikeusjärjestelmä sisältää eräitä ilmentymiä yllä mainitusta ajatuksesta, kuten sen, että 
pakko luetaan oikeustoimen pätemättömyysperusteeksi. Toisaalta joskus pakko kuitenkin 
hyväksytään. Tässä voidaan viitata sopimuspakkoon, joka voi tulla kysymykseen eräissä 
laissa säädetyissä erityistilanteissa.  
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Kokonaan toisenlaisen näkökulman ilmoittautumis- ja irrottautumisme-
nettelyyn avaa psykologinen oikeustaloustiede. Tässä voidaan viitata eri-
tyisesti yhteen tutkimustulokseen, joka koskee liikenneonnettomuudessa 
kuolleiden elinluovutuksia. Eräissä osissa Eurooppaa on vallalla käytäntö, 
jonka mukaan elinluovutus tapahtuu, ellei henkilö ole sitä erityisesti kieltä-
nyt, ja toisissa osin Eurooppaa tilanne on taas se, että elinluovutus tapahtuu 
ainoastaan, jos henkilö on tehnyt elinluovutustestamentin. Ensin mainituis-
sa maissa elinluovutusten osuus oli melkein 98 prosenttia, kun taas jäl-
kimmäisissä maissa se jäi ainoastaan noin 15 prosenttiin.369 Tätä tutkimus-
tulosta on selitetty niin sanotulla status quo -harhalla.370   

Staus quo -harha viittaisi siis vahvasti siihen, että ilmoittautumismenet-
telyssä ryhmän jäsenten määrä jäisi huomattavasti vähäisemmäksi kuin 
irrottautumismenettelyssä. Tällöin jää vääjäämättä myös kysymään sitä, 
jääkö ilmoittautumismenettelyssä ryhmän ulkopuolelle huomattavasti sel-
laisiakin kuluttajia, jotka muutoin olisivat irrottautumismenettelyn puitteis-
sa vapaaehtoisesti toimineet ryhmän jäseninä. Vapaaehtoisuuden sisältö ei 
tämän lyhyen problematisoinnin valossa näytä siis lainkaan yksiselitteisel-
tä, ja näin ollen myös paretotehokkuuden varaan rakentuva problematisoija 
on saanut psykologisesta taloustieteestä oivan haastajan.  
 
 
4.8.11 Vapautus- vai palautusmalli? 

Hallituksen esityksessä HE 120/2002 työnantajan sosiaaliturvamaksusta 
vapauttamisesta eräissä kunnissa vaihtoehdoiksi nostettiin yhtäältä se, että 
yritykset vapautettaisiin määräajaksi sosiaaliturvan maksamisesta (vapau-
tusmalli), ja toisaalta se, että yritykset maksaisivat sosiaaliturvamaksut 
normaalisti, mutta niille maksettaisiin jälkikäteen hakemuksen perusteella 
niiden maksamia sosiaaliturvamaksuja vastaava määrä (palautusmalli). 

Vapautusmallia pidettiin hallinnollisesti kevyempänä ja yksinkertai-
sempana kuin palautusmallia. Ensinnäkin vapautusmallissa henkilöstö-
resurssitarve olisi jonkin verran pienempi. Toiseksi se ei edellyttäisi uutta 
maksuliikennettä, kun taas palautusmalli edellyttäisi vuosittain määräraho-
jen osoittamista viranomaisille ja budjetointiprosessi olisi monimutkainen. 
Lisäksi vapautusmallissa yritykset saisivat etuuden heti, kun taas palau-
tusmallissa etuus tulisi vuoden viiveellä. Toisaalta vapautusmallin katsot-
tiin sisältävän enemmän riskejä de minimis -tuen seurannan kannalta ja 

                                                           
369 Ks. tarkemmin Johnson & Goldstein (2003).  
370 Toki yllä mainitussa yhteydessä on syytä ottaa huomioon myös transaktiokustannusten 
merkitys, mutta pelkästään sillä tuskin näin suurta eroa maiden välillä voidaan selittää.  
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maksuunpanotilanteiden määrän arvioitiin olevan suurempi kuin takaisin-
perintätilanteiden määrän palautusmallissa371. Jotta vapautusmallissa väl-
tettäisiin de minimis -tuen enimmäismäärän ylittyminen, jouduttaisiin tosi-
asiallinen enimmäismäärä asettamaan jonkin verran alle laskennallisen ra-
jan. Näin ollen yrityksen saama etuus saattaisi olla pienempi kuin se muu-
toin voisi olla.372 Viimeksi mainittu näkökohta kuvastaa hyvin sitä, että 
sääntelystandardeihin niveltyy ajoittain olennaisesti myös se oikeudellinen 
viitekehikko, jossa toimitaan.   

Vapautus- ja palautusmallin valintaa jouduttiin pohtimaan myös halli-
tuksen esityksessä HE 130/2002 energiaverolainsäädännön muuttamisek-
si. Siinä päädyttiin samanlaisista syistä kuin edellä palautusmallin kannalle. 
Samalla esille nostettiin se, että tuen hakemusperusteisuus lisää hakemus-
ten käsittelyä ja tarkastustyötä tullilaitoksessa. Toisin sanoen hallinnolliset 
kustannukset nousivat uudistuksen myötä.  
 
 
4.8.12 Erityislainsäädäntö yleislain täydentäjänä? 

Esimerkiksi sähköistä asiointia viranomaistoiminnassa annettua lakia sää-
dettäessä lähdettiin yksiselitteisesti siitä, että kysymys on yleislaista. Tä-
män vuoksi laissa ei ole säädetty tarkemmin sähköisen asioinnin viran-
omais- tai hallinnonalakohtaisesta järjestämisestä. Toisaalta katsottiin, että 
tarvittaessa erityislainsäädännöllä voidaan säätää tietyistä seikoista.373 
Sääntelyongelmat jakautuvat tällaisissa tapauksissa ainakin seuraavasti: 

– Millä edellytyksin yleislain rinnalle tarvitaan erityislainsäädäntöä? 
– Milloin on parempi säätää asiasta pelkästään erityislaein ja jättää 

yleislaki säätämättä? 
 
Vaikka sanotunlaiset kysymykset periaatteellisella tasolla ovat nousseetkin 
esille eräissä lainvalmistelutöissä, niitä ei ole kuitenkaan eritellymmin 
problematisoitu. Myöskään oikeustaloustieteessä mainitut sääntelyongel-
mat eivät ole saaneet osakseen huomiota. Tässä voidaan panna merkille 
kuitenkin erityisesti seuraavat seikat. Ensinnäkin operoitaessa yleislailla 
voidaan hyödyntää mittakaavaetuja. Yleislaille on usein ominaista myös, 

                                                           
371 De minimis -tuen kannalta tärkeä säännös on komission asetus (EY) N:o 69/2001 
EY:n perustamissopimuksen 87 ja 88 artiklan soveltamisesta vähämerkitykselliseen tu-
keen. 
372 Hallituksen esityksessä HE 120/2002 vp tuotiin esille eräitä muitakin näkökohtia, 
jotka tässä sivuutetaan tutkimusekonomisista syistä.  
373 Ks. tarkemmin HE 17/2002 vp.  
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että se on ulkoisesti joustava. Toisaalta yleislain ongelmana on se, että sillä 
ei pystytä välttämättä ottamaan huomioon niitä yksilöllisiä erityisolosuhtei-
ta, joihin lakia sovelletaan374. Nämä näkökohdat huomioon ottaen erityis-
lainsäädäntö yleislain täydentäjänä muodostaa eräänlaisen kompromissin, 
jossa molempien sääntelymuotojen edut tulevat otetuiksi huomioon.  
 

                                                           
374 Tosin yllä mainittu riippuu muun muassa siitä, kuinka joustavasti yleislaki on kirjoi-
tettu. 



5 PÄÄTELMIÄ 

Keskeiset tutkimustulokset. Ensinnäkin lakiesitysten taustalta on jäljitettä-
vissä usein varsin selkeästi perustelut, jotka ovat puettavissa myös talous-
tieteen muotoon. Yksinkertaisimmillaan tällöin on kysymys lainsäännök-
siin sisältyvästä kannustinfunktiosta, josta mainitaan eksplisiittisesti halli-
tuksen esityksissäkin. Sen sijaan eksplisiittisesti ei puhuta erilaisista mark-
kinahäiriöistä, vaikka läpikäydyissä lakiesityksissä on hyvin usein ollut 
kysymys näiden häiriöiden korjaamisesta. Keskeisessä asemassa on ollut 
ulkoisvaikutusten kontrollointi, mutta esimerkiksi myös informaatio-
ongelmien vähentäminen on saanut sijansa lakiesityksiä perusteltaessa. 

Sääntelystandardien erittelyssä on tässä tutkimuksessa käytetty varsin 
pitkälle hyväksi sääntelyteoreettisessa kirjallisuudessa esiin nousseita kri-
teereitä. Standardeista erityisesti hallinnollinen tehokkuus tai hallinnoita-
vuus on ollut merkittävässä asemassa lain esitöissä. Toisaalta tällöin on 
otettu huomioon erityisesti julkisvallalle aiheutuvat hallinnolliset kustan-
nukset ja vähäpätöisempään asemaan ovat jääneet elinkeinoelämälle ja 
muille yksityisille talousyksiköille aiheutuvat hallintokustannukset375. Toi-
saalta useat muutkin keskeiset sääntelystandardit ovat saaneet osakseen 
huomiota, vaikka hallituksen esityksissä ei niistä ole käytettykään vastaa-
vanlaisia nimityksiä kuin tässä tutkimuksessa.376  

Sääntelyvaihtoehtojen arvioinnin suhteen lakiesitykset voidaan karkeas-
ti jakaa kahteen ryhmään. Ensinnäkin suuressa osassa esityksiä tällaista 
vaihtoehtovertailua ei tapahdu lainkaan377. Toiseksi osassa lakiesityksiä 
toteuttamisvaihtoehtoja pohditaan eksplisiittisesti ja joskus ansiokkaasti-
kin. Toisaalta eräissä tapauksissa itse lakiesityksissä ei enää eritellä toteut-
tamisvaihtoehtoja, mutta esityksessä tuodaan julki, että taustatyön kuluessa 
on kuitenkin syvennytty vaihtoehtojen kartoittamiseen ja vertailuun. Sään-
telyvaihtoehtojen kannalta esille on noussut yhtäältä tapauksia, joissa on 
kysymys oikeustaloustieteellisessäkin kirjallisuudessa analysoiduista ylei-
semmän luonteisista ohjauskeinoista. Toisaalta hyvin monet sääntelyvaih-

                                                           
375 Toisaalta paradoksaalista kyllä kansainvälisten tutkimusten valossa elinkeinoelämälle 
ja muille yksityisille talousyksiköille aiheutuvat hallintokustannukset ovat usein suu-
remmat – tai selvästi suuremmat – kuin julkisvallalle aiheutuvat hallintokustannukset.  
376 Yllä mainittuun viitaten voi kysyä, olisiko vastedes toivottavaa, että sääntelystandardit 
organisoitaisiin vielä nykyistä elimellisemmin lainvalmistelun avuksi. Tällöin kysymys ei 
olisi pelkästään asianomaisen terminologian hyödyntämisestä, vaan että sääntelystandar-
dit muodostaisivat ikään kuin ”tarkistuslistan”, jonka avulla lakiesityksen laadukkuutta 
analysoitaisiin.  
377 Yllä mainitulle tosin voi olla syynä se, ettei useammalle kuin yhdelle toteuttamisvaih-
toehdolle ole yksinkertaisesti lakiesityksessä tilaa.  
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toehdot on jäljitettävissä mikrotasolle eli yksittäisiä lainkohtia koskeviin 
sääntelyongelmiin.  

Lain esitöiden ja oikeustaloustieteen välisen suhteen problematisointia. 
Tarkasteltujen näkökulmien valossa voi sanoa, että oikeustaloustieteen ja 
lainvalmistelun välinen suhde on kaksisuuntainen tie. Yhtäältä oikeus-
taloustiede tarjoaa – ainakin ajoittain – keinon syventää lainvalmistelussa 
tapahtuvaa analysointia, ja toisaalta lainvalmisteluaineisto tarjoaa uusia 
haasteita oikeustaloustieteelliselle tutkimukselle.  

Toisaalta samalla on tunnustettava ja tunnistettava tietyt rajoitukset, joi-
ta taloustieteellisen argumentaation hyödyntämisessä on ja joita tässäkin 
tutkimuksessa on tullut vastaan. Esimerkiksi perinteinen taloustieteellinen 
lähestymistapa saattaa tarjota perustan varsin erilaisille päätelmille siihen 
verrattuna, että lainvalmisteluaineistoa analysoitaisiin psykologisen talous-
tieteen tarjoamin keinoin378. Tätä osittain sivuava ongelma kumpuaa kou-
lukuntaerimielisyyksistä oikeustaloustieteen sisällä379. Toiseksi esimerkiksi 
markkinahäiriöiden olemassaolosta ja laajuudesta voi vallita perin erilaisia 
käsityksiä, minkä vuoksi lakiesityksen perustelujen jäljittäminen juuri 
markkinahäiriöihin jättää sijaa tulkinnalle. Kolmanneksi kustannus–hyöty-
analyysin hyödyntäminen lainvalmistelussa olisi tärkeässä asemassa aina-
kin mittavammissa lainsäädäntöhankkeissa ja tietyissä erityistapauksissa 
myös muutoin. Tältä osin ajaudutaan kuitenkin helposti arvottamisongel-
miin (esimerkiksi hengen ja terveyden rahaksi muuttaminen laskelmissa). 
Eräissä tapauksissa tosin arvottamisongelma on ratkaistavissa tarkoituk-
senmukaisen sääntelyvaihtoehdon valinnalla380.  

Tärkeä havainto tutkimuksen perusteella on se, että oikeustaloustieteessä 
on liian usein tyydytty analysoimaan sääntelyvaihtoehtoja ikään kuin toinen 
toisistaan erillisinä instrumentteina, vaikka tutkimusaineiston valossa yhdis-
telmävaihtoehdot ovat hyvin keskeisessä asemassa. Esimerkiksi ennakko- ja 
jälkivalvonta eivät sulje pois toisiaan vaan pikemminkin voidaan sanoa, että 
valvonta painottuu jompaankumpaan näistä komponenteista, mutta joka ta-
pauksessa myös toinen valvontakeinoista on tavallisesti käytössä. Samalla 
tavalla jaottelu yksityiskohtaisiin ja joustaviin normeihin on liian pitkälle 
yksinkertaistettu vastakkainasettelu. Lainvalmistelumateriaalin perusteella 
on ollut löydettävissä tapauksia, joissa on ollut kysymys erityyppisistä puoli-

                                                           
378 Tosin esimerkiksi kuluttajansuojalainsäädäntöä analysoitaessa voidaan molemmilla 
yllä mainituilla lähestymistavoilla päätyä joskus samaankin lopputulokseen. 
379 Ehkäpä tunnetuin koulukuntajako koskee kilpailuoikeutta, jota koskien puhutaan Har-
vardin koulukunnasta ja toisaalta Chicagon koulukunnasta. 
380 Esimerkkinä mainittakoon jälleenmyyntikorvauksen määräytyminen prosenttiosuutena 
eikä suinkaan teosten lisäarvon perusteella, ks. tarkemmin HE 111/2005 vp. 
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joustavista normeista. Lisäksi kannustin- ja velvoitesääntely täydentävät 
usein toinen toisiaan.  

Toisaalta – ja kuten edellä viitattiin – kokonaisuutena arvioiden lain 
esitöissä ei ole tarkasteluajanjaksolla läheskään aina problematisoitu niitä 
sääntelyvaihtoehtoja, jotka kulloinkin voisivat tulla kysymykseen lain ta-
voitteiden saavuttamiseksi. Tämä on joskus ymmärrettävää valmiste-
luekonomisista syistä, toisin sanoen se kuormittaisi lainvalmistelua varsin 
paljon eivätkä lopputulokset välttämättä muuksi muuttuisi. Toisaalta sään-
telyvaihtoehtojen esittelyyn ja erittelyyn loisi hyvää pohjaa, jos kansainvä-
linen vertailuaineisto valjastettaisiin paremmin palvelemaan sääntelyvaih-
toehtojen kartoitusta ja analysointia. Tällä hetkellä kansainvälinen aineisto 
on lähinnä eräänlainen yleisluotaus eräissä vertailumaissa voimassa olevas-
ta oikeustilasta.  
 

Vero-oikeudellisissa lainvalmistelutöissä perehdytään ajoittain var-
sin hyvin eräissä maissa voimassa olevaan oikeustilaan. Tätä lähes-
tymistapaa voidaankin pitää perusteltuna useista syistä. Ensinnäkin 
tällä tavoin voidaan kartoittaa niitä sääntelyvaihtoehtoja, joita esi-
merkiksi osinkojen verokohteluun liittyy381. Toiseksi näin pystytään 
kartoittamaan niitä etuja ja haittoja, joita eri säätelyvaihtoehtoihin 
käytännössä voi liittyä. Lisäksi edellä mainittu lähestymistapa voi 
olla tarpeen sen vuoksi, että verotusta leimaa kansainvälinen vero-
kilpailu. 

 
Käsillä oleva aineisto on johdattanut monien sellaisten teemakehitelmien 
äärelle, joita oikeustaloustieteen piirissä ei ole sanottavastikaan tutkittu, 
mutta joiden tutkimiseen oikeustaloustiede tarjoaisi otollisen työkalupakin. 
Esimerkkinä olkoon kysymys siitä, milloin hallinnollinen seuraamusmaksu 
on riittävä sanktio epätoivottavasta käyttäytymisestä eikä varsinaisia ran-
gaistusseuraamuksia tarvita. Kysymys voi olla joskus makrotasolle sijoit-
tuvasta sääntelyvaihtoehtojen analysoinnista, mutta ehkäpä useammin kui-
tenkin mikrotason sääntelyvaihtoehtojen tutkimisesta. Myös sääntelystan-
dardien erittelyssä on tutkimuksellisia haasteita. Pelkkä tehokkuuteen ve-
toaminen jättäisi oikeudellisen sääntelyn arvioinnin ja kehittämistarpeiden 
kartoituksen todennäköisesti liian epämääräiselle pohjalle. Tämä korostaa 
osaltaan sääntelystandardeja koskevan analyysin kehittämisen tärkeyttä. 
Lisäksi lainvalmistelun yhteydessä nousee esille koko ajan uudenlaisia on-

                                                           
381 Ks. esimerkiksi HE 92/2004 vp. 
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gelmia, joiden analysointi rikastuttaisi oikeustaloustieteellistä tutkimusta 
olennaisesti382.  

Toisaalta on tunnustettava, että taloustiede tarjoaa usein ainoastaan teo-
reettisen viitekehikon, mutta ei välttämättä ”kättä pidempää” lainsäädännön 
kehittämistä ajatellen. Voikin puhua teoreettisista ja käytännöllisistä pää-
tössäännöistä. Ensin mainitut ovat taloustieteen tarjoamia päätössääntöjä, 
mutta niiden heikkoutena on vaikea toteutettavuus. Sen takia niiden pohjal-
ta on tarpeen muokata käytännöllisiä päätössääntöjä, jotka ovat siis pa-
remmin toteuttamiskelpoisia käytännön lainsäädäntötoiminnassa. 

Vaikka tämän tutkimuksen tehtävänä on ollut kartoittaa taloustieteen 
roolia lainvalmistelussa, on syytä korostaa, että muiden yhteiskuntatietei-
den sekä psykologian ja tilastotieteen roolia ei pidä tässä suhteessa unoh-
taa. Esimerkiksi kriminologian anti on ollut kiistaton rikosoikeutta ajatel-
len. Toisaalta on ollut nähtävissä, että tieteet ”sulautuvat” toisiinsa: esi-
merkkinä voidaan mainita psykologinen taloustiede tai psykologinen oike-
ustaloustiede.  

Ja päätteeksi yleisen tason huomio: Lainsäädäntötutkimus ja sääntely-
teoria on vakiinnutettava osaksi oikeustieteellistä opetusta ja tutkimusta 
pikimmiten, ja mitä intensiivisemmin tämä tapahtuu, sitä parempi. Tällä 
hetkellä tutkimus lepää ensisijaisesti yksittäisten tutkijoiden harteilla ja 
aivan liian pitkälti projektivetoisesti. Jos aidosti tähdätään kilpailukykyi-
seen ja laadukkaaseen lainvalmisteluun, on lainsäädäntötutkimukseen ja 
sääntelyteoriaan suunnattava resursseja huomattavasti nykyistä enemmän.  
 

                                                           
382 Tässä suhteessa ei voi olla viittaamatta siihen, että oikeustaloustieteellinen peruskirjal-
lisuus nojaa varsin vanhan oikeustilan analysoinnille ja vieläpä yhdysvaltalaisen oikeusti-
lan analyysille.  
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HE 211/2005 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tuloverolain muuttami-
sesta.  

HE 225/2005 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi patenttilain 3 §:n muut-
tamisesta. 

HE 226/2005 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi toimenpiteistä tupakoin-
nin vähentämiseksi annetun lain muuttamisesta.  

HE 231/2005 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle viestintämarkkinalain ja eräi-
den markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain muuttami-
sesta.  

HE 26/2006 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi teollis- ja tekijänoikeuk-
sia koskevan lainsäädännön muuttamisesta. 

HE 50/2006 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi julkisista hankinnoista 
sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien 
yksiköiden hankinnoista.  

HE 99/2006 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lapsipornografian levittä-
misen estotoimista. 

HE 116/2006 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaaliturvamaksusta 
vapauttamisesta eräissä kunnissa vuosina 2003–2009 annetun lain muut-
tamisesta.  

HE 118/2006 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kehitysalueelle tehtävien 
investointien korotetuista poistoista annetun lain muuttamisesta. 

HE 119/2006 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain 85 
a §:n väliaikaisesta muuttamisesta.  

HE 120/2006 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähkön ja eräiden poltto-
aineiden valmisteverosta annetun lain muuttamisesta. 

HE 154/2006 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle ryhmäkannelaiksi ja laiksi Ku-
luttajavirastosta annetun lain muuttamisesta.  
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HE 181/2006 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähkömarkkinalain 
muuttamisesta. 

HE 189/2006 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi verohallintolain muutta-
misesta. 

HE 190/2006 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi indeksiehdon käytön 
rajoittamisesta annetun lain 2 ja 7 §:n muuttamisesta. 

HE 194/2006 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle tilintarkastuslaiksi ja siihen 
liittyväksi lainsäädännöksi.  

HE 197/2006 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle yrittäjän eläkelaiksi ja eräiksi 
siihen liittyviksi laeiksi. 

HE 227/2006 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Patentti- ja rekisterihalli-
tuksen suoritteista perittävistä maksuista annetun lain muuttamisesta.  

HE 231/2006 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi biopolttoaineiden käytön 
edistämisestä liikenteessä.  

HE 232/2006 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alkoholilain muuttami-
sesta.  

HE 241/2006 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle luottotietolaiksi ja siihen liitty-
viksi laeiksi. 

HE 246/2006 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi eräiden ennakkopäätös-
ten maksuperusteista sekä siihen liittyvien lakien muuttamisesta.  

HE 249/2006 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi yrityspalvelujen asiakas-
tietojärjestelmästä. 

HE 250/2006 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sähköisestä lääkemääräyk-
sestä sekä laiksi lääkelain 57 ja 57 a §:n muuttamisesta.  

HE 257/2006 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi jätelain 10 ja 13 §:n 
muuttamisesta.  

HE 275/2006 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi sosiaalisista yrityksistä 
annetun lain sekä julkisesta työvoimapalvelusta annetun lain 7 luvun 9 ja 
11 §:n muuttamisesta.  

HE 3/2007 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi kemikaalilain sekä rikos-
lain 44 luvun 1 §:n ja 48 luvun 1 §:n muuttamisesta.  

HE 25/2007 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rikoslain 2 a luvun 2 §:n 
ja 16 luvun 6 §:n muuttamisesta.  

HE 43/2007 vp. Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sijoituspalveluyrityksistä, 
laiksi arvopaperimarkkinalain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi 
laeiksi. 

KTM Julkaisuja 15/2004. Markkinaosasto. Kuluttajapoliittinen ohjelma vuosille 
2004–2007. 

Oikeusministeriö (1996): Lainlaatijan opas. Helsinki. 
Oikeusministeriön julkaisuja 2004:6. Lainlaatijan EU-opas. Kansallisten säädös-

ten valmistelua koskevat ohjeet. Helsinki.  
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Lyhenteet: 

EU  Euroopan unioni 
EY  Euroopan yhteisö 
HE   hallituksen esitys 
KHO  korkein hallinto-oikeus 
KKO  korkein oikeus 
KSL  kuluttajansuojalaki 
KTM  kauppa- ja teollisuusministeriö 
OECD  Organization for Economic Cooperation and Development 
PL  Suomen perustuslaki 
TSL  työsopimuslaki 
VATT  Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 
vp  valtiopäivät 
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