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1 Johdanto 

Valtiontalouden tarkastusviraston strategiassa vuosille 2010–2012 yhtenä 
tarkastuksen suuntaamisen strategisena teema-alueena on "Laadukas lain-
säädäntö osana valtiontaloudellista päätöksentekoa". Lainsäädännön toi-
mivuus ohjauskeinona ja tavoitteiden saavuttamisen välineenä on tässä ar-
vioinnissa avainasemassa. Säädösvalmistelun tehokkuutta arvioidaan suh-
teuttamalla tehokkuusvaatimus muihin tarpeisiin. Voimassa olevien sää-
dösten laatua arvioidaan myös niiden taloudellisen tarkoituksenmukaisuu-
den näkökulmasta. Lisäksi korostetaan sitä, että säädöksiä arvioidaan oh-
jauskeinona suhteessa muihin keinoihin. 

Strategian mukaan "teema-alueen osat ja pääkysymykset ovat: 
− säädösvalmistelun hallinta. Onko valtioneuvoston säädösvalmistelu 

ollut hallittua ja onnistunutta? Ovatko ministeriöt kehittäneet säädös-
valmistelua valtioneuvoston linjaamalla tavalla? 

− säädösten laatu. Onko säädöksissä arvioitu riittävästi niiden vaikutuk-
sia, erityisesti valtiontaloudellisia vaikutuksia? Ovatko säädöstekstit 
muuten laadukkaita ja vaatimusten mukaisia? 

− säädösohjauksen toimivuus. Onko säädöksillä pystytty ohjaamaan 
toimintaa haluttuun suuntaan? Onko säädösohjaus ollut perusteltu oh-
jausvälineenä?" 

Edellä mainitussa teema-alueen yleisluonnehdinnassa ja pääkysymysten 
erittelyssä on tavoitettu olennainen sisältö tämänkin selvityksen kannalta. 
Toisaalta tässä raportissa pyritään laajentamaan näkökulmaa asiakokonai-
suuteen niin teoreettisesti kuin konkreettisten kysymysten osalta. 

Siitä huolimatta, että Valtiontalouden tarkastusviraston strategiassa pu-
hutaan (laadukkaasta) lainsäädännöstä, teema-alue on syytä nähdä pelkäs-
tään lakeja laajempana ja kattavampana kokonaisuutena. Lakien sijasta 
onkin syytä puhua säädöksistä. Säädös on lakia laaja-alaisempi käsite, 
koska se kattaa kaikki julkista valtaa käyttävien tahojen, kuten Euroopan 
unionin ja Suomen valtion antamat yksipuolisesti velvoittavat määräykset. 
Näin ollen esimerkiksi kansallisella tasolla säädösten alaan sisältyvät laki-
en ohella esimerkiksi asetukset, kuten talousarvioasetus. Euroopan yhtei-
sön oikeuteen sisältyvät muun muassa asetukset (regulations) ja direktii-
vit. Lisäksi on otettava huomioon se, että lainsäädännön laadukkuutta 
koskeva arviointi ei kohdistu ainoastaan oikeudellisesti velvoittaviin nor-
meihin. Merkille on näet pantava myös erityyppiset oikeudellisesti vel-
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voittamattomat normit, kuten itse- ja yhteissääntely vaihtoehtona oikeu-
delliselle sääntelylle.1 

Säädösvalmistelu on nähtävissä monipolvisena prosessina ja tällöin 
myös säädösten laadukkuutta on arvioitava ikään kuin prosessinäkökul-
masta kukin näistä vaiheista huomioon ottaen. Yksinkertaisimmassa mal-
lissa prosessin laadukkuutta arvioidaan aluksi lainsäädännön tavoitteita 
vasten peilaten, sen jälkeen arvioiden sääntelyvaihtoehtoja erinäisten arvi-
ointikriteereiden valossa, ja päätteeksi analysoiden, kuinka hyvin lainsää-
däntöuudistuksen vaikutukset on ennakoitu ja miten vaikutusten jälkiseu-
ranta on organisoitu. 

Toisaalta lainsäädäntöprosessi voidaan nähdä huomattavasti tätä seikka-
peräisempänä, vaiheittaisena kokonaisuutena, kuten hallituksen esityksen 
laatimisohjeissa esitetään2. Lainvalmisteluhankkeeseen kuuluu ohjeiden 
mukaan kaiken kaikkiaan 16 vaihetta alkaen esivalmistelusta ja päätyen 
lain täytäntöönpanoon ja sen seurantaan. Prosessi voi viedä myös ajalli-
sesti erittäin pitkään. Esimerkiksi hallintolakiesityksen ja hallintolainkäyt-
tölain muuttamista koskevan esityksen (HE 72/2002 vp) esivalmistelu 
käynnistyi 1990-luvun vaihteessa ja lait tulivat voimaan vuoden 2004 
alussa: prosessi kesti siis kaiken kaikkiaan lähes 15 vuotta3. 

Lainsäädännön laadukkuudesta kertovat myös luonnollisesti lainsäädän-
nön vaikutukset, ovatpa nämä sitten valtiotaloutta koskevia tai esimerkiksi 
elinkeinoelämää tai kuluttajia sivuavia. Tähän puolestaan liittyy kysymys 
säädösvaikutusten4 jälkiseurannasta. Tällöin on syytä ottaa huomioon 
myös oikeuskäytännössä vastaan tulleet ongelmat. Esimerkiksi tietty laki 
saattaa aiheuttaa tarpeettomassa määrin tulkintaongelmia5, tai tuomiois-

                                                      
1 Oma lukunsa on oikeusnormin käsite, joka on pidettävä erillään säädöksistä ja 
laeista. Lisäksi ajoittain puhutaan sääntelystä, jolla tavallisesti viitataan oikeu-
delliseen sääntelyyn, mutta myös itse- ja yhteissääntelyyn. Tosin esimerkiksi 
sääntelyn käsitteen käyttöä vaikeuttaa se, että tutkimuskirjallisuudessa siihen on 
sisällytetty perin erilaisia sääntelyn muotoja. Ks. esimerkiksi Ogus (2004). Vrt. 
Määttä (2009). 
2 Oikeusministeriön julkaisu 2004:4. 
3Oikeusministeriön julkaisu 2004:4.  
4 Säädösvaikutuksilla tarkoitetaan nimenomaan tietystä laista tai muusta säädök-
sestä aiheutuvia vaikutuksia, kuten tuloveron alentamisen vaikutuksista työn tar-
jontapäätöksiin. Ks. työn verotuksen vaikutuksista esimerkiksi Valtiovarainminis-
teriön julkaisuja 35/2010. 
5 Yllä mainittu seikka kuvastaa osaltaan sitä, että lainsäädännön laadukkuutta 
koskevat teemat ja ongelmat voivat sivuta lainopillisinakin pidettäviä kysymyksiä. 
Hyvin usein lainsäädännön laadukkuutta on joka tapauksessa tarkasteltava ja 
tarkastettava laajemmasta näkökulmasta ja toisenlaista metodista työkalupakkia 
hyödyntäen. 
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tuinprosessin pitkittyminen saattaa heikentää lainsäädännön vaikuttavuut-
ta6. 

Huomioon on otettava muutoinkin se, miten tarkoituksenmukaisesti pi-
demmän aikaa voimassa olleet lait toimivat7. Esimerkiksi lakiehdotus 
saattaa olla alun perin kaikin puolin perusteltu ja tarkoituksenmukainen, 
mutta ajan kuluessa se ei enää pysty täyttämään sille tarkoitettua funktiota 
muuttuneissa olosuhteissa. Lainsäädäntöä on siis arvioitava jatkuvasti 
muun muassa, jotta vanhentuneet säädökset saadaan kumottua. Tässä mie-
lessä säädöshuolto on keskeinen osa laadukasta lainsäädäntöpolitiikkaa. 
OECD (2010a) onkin kiitellyt Suomea siitä, että säädöshuoltoa koroste-
taan paremman sääntelyn strategian osana.8 Tältäkin osin – kuten monin 
kohdin muutoin – voi toisaalta kysyä, kuinka hyvin säädöshuolto on käy-
tännössä pantu täytäntöön. 

Lainsäädännön laadukkuutta arvioidaan tässä yhteydessä nimenomaan 
valtiontalouden kannalta, ei laajemmassa kontekstissa. Säädöksillä saattaa 
olla ensinnäkin valtiontalouteen välitön vaikutus (tai yhteys), jolloin tul-
kintaongelmia ei synny sen suhteen, kuuluuko asia teema-alueeseen vai ei. 
Sen sijaan ongelmallisempia ovat tilanteet, joissa valtiontaloudelliset vai-
kutukset ovat luonteeltaan välillisiä. Jos välilliset vaikutukset osoittautu-
vat laajuudeltaan merkittäviksi, nekin luetaan valtiontaloudelliselta kan-
nalta relevanteiksi, ja ne kuuluvat teema-alueen piiriin. 

Lakien tai yleisemmin säädösten vaikutukset valtiontalouteen voivat ol-
la hyvin monenlaisia. Esimerkiksi säädösvalmistelu on aiheuttaa vääjää-
mättä kustannuksia. Näiden suuruus riippuu muun muassa siitä, kuinka 
paljolti uuden säädöksen valmistelussa voidaan käyttää hyväksi voimassa 
olevaa lainsäädäntöä organisatorisia ja terminologisia ratkaisuja tehtäessä. 
Toiseksi säädösten soveltaminen aiheuttaa kustannuksia muun muassa vi-
ranomaisvalvonnan järjestämisestä johtuen sekä sen vuoksi, että tulkinta-
ongelmia joudutaan ratkaisemaan tuomioistuimissa. Lisäksi säädökset 
voivat aiheuttaa epätoivottavia sivuvaikutuksia, kuten sen, että huonosti 
suunniteltu lainsäädäntö heikentää taloudellista aktiviteettia kansantalou-
dessa sen myötä rapauttaen veropohjaa ja valtion verotuloja. 

                                                      
6 Ks. viimeksi mainitusta esimerkiksi Eduskunnan tarkastusvaliokunnan julkaisu 
1/2010, jossa analysoidaan talousrikosprosessin kestoa. 
7 Säädösteksti ja säädösehdotus muodostavat kaiken kaikkiaankin vain pintaker-
roksen analysoitaessa lainsäädännön laadukkuutta. 
8 Toisaalta voimavarojen kohdentaminen säädöshuoltoon käytännössä on oma 
lukunsa. Esimerkiksi säätiölaki on vanhentunut, vaikka lakiin on tehty osittaisuu-
distuksia. Ks. tältä osin erityisesti Oikeusministeriö, mietintöjä ja lausuntoja 
52/2010. 
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Toisaalta lainsäädännöllä voi olla valtiontaloudellisesti merkittäviä posi-
tiivisia vaikutuksia. Esimerkiksi verot ja maksut ovat ilmiselvä esimerkki 
tällaisesta lainsäädännöstä. Toiseksi lainsäädännöllä voidaan hillitä - par-
haimmillaan olennaisestikin – valtion menojen kasvua. Esimerkiksi alko-
holiverolla ei yksinomaan kerrytetä tuloja valtiolle, vaan sillä voidaan vä-
hentää terveydenhoitomenoja edellyttäen tietenkin, että vero vähentää al-
koholin kulutusta9. 

Tuloksellisuustarkastuksessa voidaan erottaa kaksi pääasialista tapaa lä-
hestyä lainsäädännön laatua. Yhtäältä asiaan voidaan tarttua läpäisyperi-
aatteella, jolloin eri hankkeissa otetaan huomioon laadukkaan lainsäädän-
nön vaatimukset10. Tämä seikka tulee luontevasti vastaan esimerkiksi ve-
ropolitiikan vaikuttavuutta analysoitaessa samoin kuin energia- ja ilmas-
topoliittisia ohjauskeinoja arvioitaessa. Jää jopa kysymään, tulevatko sa-
notunlaiset teemat asianmukaisesti käsitellyiksi ilman oikeudellista prob-
lematisointia, koska ne nojaavat olennaisesti sen varaan, että asioista on 
säädetty oikeudellisesti. Toisaalta käytännössä on ollut sangen yleistä, että 
tarkastusviraston tuloksellisuus- tai entisissä toiminnantarkastuskertomuk-
sissa on luodattu tarkastuskohteen säädöspohjaa. Joissain tapauksissa sää-
dösmateriaali soveltamiskäytäntöineen on ollut tarkastuksessa avainase-
massa, joskus muulloin niillä on ollut pikemminkin deskriptiivinen, tar-
kastuskohdetta taustoittava funktio.11 

Toisaalta lain laadukkuuden osalta on nostettavissa esille erityisteemoja 
erillisiksi tarkastuskohteiksi. Toisin sanoen lainsäädännön laadukkuutta 
voidaan lähestyä erillisperiaatteeseen nojautuen. Tässä voidaan viitata 
esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin: "Paremman sääntelyn ohjelma – on-
ko lain laadukkuus tosiasiallisesti parantunut?", "Sääntelyvaihtoehtojen 
vertailu lainvalmistelun yhteydessä", "Valtiolle aiheutuvat hallinnolliset 
kustannukset lainvalmistelusta ja lain noudattamisen valvonnasta" sekä 
"Lainsäädännön vaikutusten jälkiseuranta valtiontalouden kannalta"12. 

                                                      
9 Yllä mainitussa mielessä haittaveron voi liittyä eräänlainen valtiontaloudellinen 
tuplahyöty. Tosin mitä enemmän haittavero ohjaa käyttäytymistä, sitä pienem-
miksi jäävät verotulot, mutta toisaalta sitä enemmän haitallisesta toiminnasta ai-
heutuvat menotkin pienenevät. 
10 Tässä yhteydessä voidaan puhua myös poikkiteema-alueittaisista tarkastuksista. 
11 Säädöspohjan asianmukainen kartoittaminen voi auttaa osaltaan havaitsemaan 
esimerkiksi sääntelyn päällekkäisyyksiä tai aukkokohtia, eli ylipäänsä oikeudelli-
seen sääntelyyn liittyviä koordinointiongelmia. Tämä ongelmakokonaisuus voi 
ilmetä parhaiten ongelmakeskeisissä tarkastusasetelmissa. Ks. esimerkiksi Valti-
ontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 194/2009. 
12 Ks. myös Oikeusministeriön selvityksiä ja ohjeita 80/2010. 
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Lain laadukkuutta koskevat tarkastuskysymykset ovat myös jaettavissa 
kahteen ryhmään. Ensinnäkin kysymys voi olla kehystarkastuskohteista, 
jolloin tarkastetaan laajemman lainsäädännön alueen yms. osalta, kuinka 
laadukasta se on. Esimerkkinä olkoon se, miten hyvin uudistusten valtion-
taloudelliset vaikutukset on yleisesti lakiesityksissä arvioitu. Toiseksi ky-
symys voi olla pistetarkastuskohteista, jolloin huomion kohteeksi noste-
taan kapea teema, kuten indeksiehtolain tarpeellisuus tai tietyn kokeilun-
luonteisen lainsäädännön onnistuneisuus. Käytännössä uudella teema-
alueella perusteltuna voitaneen pitää usein sitä, että tarkastukset aloitetaan 
kehystarkastuskohteista siirtyen asteittain kohti pistetarkastuskohteita. 

On myös syytä panna merkille, ettei lainsäädännön laadukkuutta koske-
van tarkastuksen tarvitse olla säädöslähtöistä, vaan se voi olla myös on-
gelmakohtaista. Esimerkkinä viimeksi mainitusta voidaan mainita harmaa 
talous ja sen torjunta.13 Harmaalla taloudella on erittäin monilukuinen 
joukko ilmenemismuotoja ja siihen on puututtu moninaisin oikeudellisin 
instrumentein. Tässä voidaan viitata esimerkiksi rakennusalan käännet-
tyyn arvonlisäverovelvollisuuteen joka on ollut esillä jo talousrikostorjun-
taohjelmassa ja siitä on annettu hallituksen esitys HE 41/2010 vp edus-
kunnalle. Uudistus – arvonlisäverolain 8 c § - on tulossa voimaan 
1.4.201114. Tietojenvaihto viranomaisten kesken on kiistatta kustannuste-
hokas keino nostaa kiinnijäämisriskiä lainvastaisesta menettelystä. Tässä 
valossa hyvin perusteltu uudistus on ollut se, että verohallinnolla on vuo-
den 2011 alusta alkaen ollut oikeus suorittaa vertailutietotarkastuksia luot-
tolaitoksissa15. Tilaajavastuulain16 soveltamisessa on edelleen ilmennyt 
epäkohtia ja sitä taustaa vasten on ymmärrettävää, että useat tahot ovat 
edellyttäneet lain kokonaisuudistusta. Esimerkkejä harmaan talouden tor-
juntaa palvelevasta lainsäädännöstä olisi mahdollista jatkaa lähes loput-
tomiin. Tarkoitus on tässä kuitenkin ainoastaan osoittaa, että ongelmakoh-
tainen tarkastusasetelma voi purkautua erittäin laajaksi vyyhdeksi säädös-
kohtaisia asetelmia17. 

                                                      
13 Ks. myös Valtiontalouden tarkastusviraston toiminnantarkastuskertomus 
145/2007. 
14 Ks. myös EV 111/2010 vp – HE 41/2010 vp, jossa eduskunta edellyttää halli-
tuksen seuraavan lainmuutoksen vaikutuksia soveltamiskäytäntöön ja arvioivan 
sen pohjalta lain muutostarpeita. 
15 Ks. lähemmin HE 122/2010 vp. 
16 Laki tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käy-
tettäessä (1233/2006). 
17 Ks. TrVM 9/2010 vp – M 8/2010 vp, joka tarjoaa varsin laajan katsauksen kei-
noihin, joilla harmaata taloutta ja talousrikollisuutta voidaan torjua. 
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Ongelmakohtaista tarkastusasetelmaa voidaan puoltaa muun muassa sil-
lä, että yksittäiset säädökset voivat vaikuttaa hyvinkin tarkoituksenmukai-
silta ja toimivilta, mutta samaa päämäärää palvelevat säädökset kokonai-
suutena saattavat johtaa niin sanottuun ylisääntelyyn18. Tätä ei luonnolli-
sestikaan voi pitää perusteltuna, koska ylisääntely johtaa tarpeettomiin 
hallinnollisiin kustannuksiin sekä muihin epätoivottaviin seurannaisvaiku-
tuksiin. 

Tähän mennessä Valtiontalouden tarkastusvirastossa on jo tehty kiistatta 
tarkastuksia, jotka ovat kuuluneet "Lainsäädännön laadukkuutta" koske-
van teema-alueen piiriin. Tuoreena tällaisena tarkastuksena on mainitta-
vissa "Säätiöiden valtiontuki ja valvonta" -tuloksellisuustarkastus19. Myös 
OECD:n (2010a) on viitannut tarkastusviraston rooliin paremman säänte-
lyn toimintaohjelman valvonnassa. 

Teema-alueen kehittämisellä tähdätään siihen, että lainsäädännön laa-
dukkuutta koskevia kysymyksiä analysoitaisiin systemaattisesti ja koko-
naisvaltaisesti niin itsenäisinä tarkastuskohteina kuin osatarkastuskohteina 
muille teema-alueille kuuluvissa tarkastuksissa. 

                                                      
18 Ylisääntelyllä tarkoitetaan usein sitä, että saman tavoitteen saavuttamiseksi on 
säädetty tarpeettoman useita ohjauskeinoja, ts. vähäisemmälläkin säädösmääräl-
lä tavoitteiden saavuttaminen olisi turvattu. Ks. myös Ogus (2004). 
19 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomus 210/2010. 
Erikseen kannattaa mainita Valtiontalouden tarkastusvirastossa harjoitettava 
laillisuustarkastus, jonka ydin on lainsäädännön noudattamisen tarkastus. 
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2 Lainsäädännön 
valtiontaloudellinen merkitys 

Yhä useampaa asiaa säännellään oikeudellisesti, mikä on antanut syyn pu-
hua normitulvasta. Kysymys ei ole pelkästään oikeusnormeista, jotka luo-
vat kehyksiä markkinoiden toiminnoille,20 vaan myös olennaisessa määrin 
yritysten ja muiden talousyksiköiden käyttäytymistä ohjaavasta lainsää-
dännöstä21. Tässä voidaan viitata siihen että eduskunnalle annetaan vuosit-
tain yhteensä noin 250 hallituksen esitystä. Esimerkiksi vuonna 2008 mi-
nisteriöissä oli valmisteltavana noin 280 lakiesitystä ja niitä valmistui 227 
kappaletta.22 Esimerkiksi vuonna 2009 eduskunta hyväksyi noin 10 000 
pykälää. 

Jotakin lainsäädännön valtiontaloudellisesta relevanssista kertoo se, että 
veroista on säädettävä perustuslain 81.1 §:n mukaan lailla. Verotulot 
muodostavat noin 85 prosenttia valtion budjetin kaikista tuloista.23 Tässä 
yhteydessä on paikallaan myös viitata Suomen perustuslain 80.1 §:n toi-
seen lauseeseen: "Lailla on säädettävä yksilön oikeuksien ja velvollisuuk-
sien perusteista sekä asioista, jotka perustuslain mukaan muuten kuuluvat 
lain alaan."24 Toisaalta perustuslain on todettu kokonaisuutenakin vaikut-
tavan siihen, että yhä useammista asioista on säädetty lailla. Oikeuspoliit-
tinen tutkimuslaitos (2004) onkin luonnehtinut Suomea yhdeksi Länsi-
Euroopan lainsäädäntöintensiivisimmistä maista.25 Lisäksi voidaan viitata 
PL 2.3 §:ään: "Julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa jul-
kisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia." 

                                                      
20 Esimerkkinä kehyksiä luovasta lainsäädännöstä voidaan mainita tahdonvaltai-
set (eli dispositiiviset) säännökset. Ne tulevat esimerkiksi osaksi sopimusten sisäl-
töä, elleivät sopimusosapuolet päätä sopia asiasta toisin. 
21 Esimerkiksi osa veroista on luonteeltaan ohjaavia – eivätkä siis fiskaalisia -, 
kuten erilaiset kannustintyyppiset ympäristöverot. Ks. ohjaavista veroista esimer-
kiksi Määttä (2007). 
22 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 14/2009. 
23 Sivuuttamatta ei voi olla erilaisia maksujakaan, jotka ovat vastikkeita suorit-
teista, ja jotka voivat olla enintään omakustannusperiaatteen suuruisia. Maksujen 
yleisistä perusteista on säädettävä perustuslain 81.2 §:n mukaan lailla. 
24 Ks. myös Oikeusministeriön lausuntoja ja selvityksiä 2007:7 (Rahoitustarkas-
tuksen kannanotto), jossa kritisoidaan vallitsevaa oikeustilaa. 
25 Ks. myös Korpela & Mäkitalo (2008)sekä Määttä (2009), joiden mukaan vuo-
den 2000 perustuslakiuudistus olisi osaltaan yllä mainitun kehityssuunnan taus-
talla. 
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Osalla lainsäädännöstä on välittömiä vaikutuksia valtion menoihin ja tu-
loihin. Esimerkiksi valtionavustuslaki kuvastaa lainsäädäntöä, joka ohjaa 
valtion varojen käyttöä, kun taas veroilla ja maksuilla on välittömiä vaiku-
tuksia tuloihin. Toisaalta on varottava, ettei juuri tällaisten lakien vaiku-
tuksia oteta yksinomaan konkreettisesti huomioon, vaan että huomio kiin-
nittyy myös muihin lakeihin, vaikka niiden vaikutukset olisivat luonteel-
taan ainoastaan välillisiä valtion menojen ja tulojen kannalta. Tätä seikkaa 
korostaa se, että välilliset vaikutukset saattavat muodostua erittäin suurik-
si, käytännössä suuremmiksi kuin välittömät vaikutukset26. Asia erikseen 
on se, että välillisten vaikutusten mittaaminen voi osoittautua käytännössä 
erittäin hankalaksi27. Mittaamisongelmaa kaikkien vaikutusten osalta han-
kaloittaa lisäksi se, että vaikutukset voivat vaihdella olennaisesti lyhyellä 
ja pitkällä aikavälillä28. 

Yhtenä esimerkkinä lainsäädännön taloudellisista vaikutuksista – vaik-
kakaan ei välittömästi valtiontaloudellisista vaikutuksista - voidaan maini-
ta yritysten hallinnollinen taakka lainsäädännön asettamista informointi-
velvoitteista.29 Taakan on arvioitu olevan esimerkiksi Suomessa noin kak-
si prosenttia bruttokansantuotteesta30. Toisaalta tällöin ei oteta vielä huo-
mioon muita kustannuksia, joita elinkeinoelämälle oikeudellisesta säänte-
lystä aiheutuu31. Samoin hallinnollista taakkaa koskevan analyysin ulko-
puolelle jäävät ne kustannukset, joita viranomaisille – kuten verohallin-
nolle - lainsäädännön noudattamisen valvonnasta yms. toimenpiteistä ai-
heutuu. Tältä osin puhutaan hallinnon sisäisestä taakasta. Myös kuluttajil-
le aiheutuvat hallintokustannukset jäävät hallinnollisen taakan käsitteen 
ulkopuolelle.32 

Toisaalta on syytä korostaa, että laadukasta lainsäädäntöä olennaisesti 
sivuava paremman sääntelyn (better regulation) käsite ei ole pelkästään 
lainsäädännöllinen kysymys. Pohdittavaksi saattaa näet nousta muun 

                                                      
26 Ks. myös Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 
202/2010, jossa mainitaan, että työtapaturmista aiheutuvat epäsuorat kustannuk-
set saattavat olla 2 – 4,5 -kertaiset työtapaturmien suoriin kustannuksiin verrat-
tuna. 
27 Ks. esimerkiksi Valtiontalouden tarkastusviraston toiminnantarkastuskerto-
mukset 163/2008. 
28 Ks. myös Oikeusministeriön julkaisu 2007:6. 
29 Ks. tältä osin esimerkiksi Työ- ja elinkeinoministeriö 1.9.2010, jossa käydään 
läpi yritysten hallinnollisen taakan kehitystä vuonna 2009. 
30 Ks. laajemmin Työ- ja elinkeinoministeriö (2008). 
31 Ks. esimerkiksi Kanniainen & Määttä (2008). 
32 Oma lukunsa kustannuksista ovat ne hyvinvointitappiot, joita lainsäädännöstä 
saattaa aiheutua. 
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muassa se, tarvitaanko lakia ylipäänsä lainkaan eli voiko markkinameka-
nismi ratkaista epäonnistumiset markkinoilla33 (market failures) vai riit-
tääkö esimerkiksi itse- tai yhteissääntely ongelmien ratkaisukeinoksi. Pa-
rempi sääntely on sekä kansainvälisesti että Suomessa yhdistetty talous-
kasvun ja kansainvälisen kilpailukyvyn edellytyksiin. Näin ollen lainsää-
dännön laadulla voidaan väittää olevan myös valtiontaloudellisesti merkit-
täviä vaikutuksia, vaikka nämä vaikutukset ovatkin usein välillisiä. 

Valtiontaloudellisen merkityksen osalta onkin myönnettävä se, että mo-
nelta osin voidaan tehdä parhaimmillaan vain suuntaa-antavia päätelmiä 
eikä suinkaan tarkkoja laskelmia. Toisaalta nämä ongelmat voidaan nähdä 
tarkastustoimintaa kehitettäessä merkittävänä toiminnallisena haasteena. 

Valtiontaloudellista relevanssia ajatellen painoarvoa on annettava myös 
sille, että vaikka tarkastus kohdistuisikin vain yhteen lakiin ja sen laaduk-
kuuteen, näin tehdyllä arvioinnilla saattaa olla positiivisia spill over -
vaikutuksia yleisemmin lainsäädännön laadukkuutta arvioitaessa34. Toisin 
sanoen näin tarjotaan keinoja, joiden avulla muun lainsäädännön laaduk-
kuutta voidaan parantaa. Tällaiset vaikutukset johtavat luonnollisesti sii-
hen, että on entistä hankalampaa arvioida tarkastuskohteen valtiontalou-
dellisia vaikutuksia. 

Asiakokonaisuuden merkitystä kuvastaa myös seuraava OECD:n 
(2010a) Suomea koskevasta maaraportista lainattu otsikko: "Establish re-
gulatory policy as a key priority of the government". Viimeksi mainittuun 
liittyen huomiota kiinnitettiin muun muassa siihen, että hallituksen esitys-
ten laatimisohjeet eivät ole tarpeeksi konkreettiset; myös lakia alemman-
tasoisten normien kehittämistyöhön on panostettava; voimassaolevien 
säädösten huoltoon on suunnattava riittävästi voimavaroja; ja että politii-
kan implementointi on tähän mennessä toteutettu puutteellisesti. 

Valtion taloudenhoitoa koskevat säädökset ovat keskeisessä asemassa 

Tarkastustoiminnan kannalta keskeisessä asemassa ovat erityisesti valtion 
taloudenhoitoa koskevat säädökset. Tässä voidaan viitata esimerkiksi la-
kiin valtion talousarviosta (423/1988), asetukseen valtion talousarviosta 
(1243/1992), valtion maksuperustelakiin (150/1992), valtion maksuperus-

                                                      
33 Puhtaasti markkinalähtöisinä ratkaisukeinoina esimerkiksi epäsymmetrisen in-
formaation ongelmalle voidaan mainita takuu tai se, että hotellit ja ravintolat 
toimivat ketjuina. Ks. epäsymmetriseen informaatioon ja sen ratkaisukeinoihin 
liittyen erityisesti Akerlof (1970). 
34 Toisin sanoen tarkastus voi tuottaa ulkoishyötyjä. 
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teasetukseen (211/1992), sekä lakiin julkisista hankinnoista (348/207) eli 
hankintalakiin.35 

Valtiontalouden tarkastusviraston kannalta erityisen kiinnostavia ovat 
luonnollisesti valtion taloudenhoitoa koskevat säädökset, koska niillä on 
keskeinen merkitys kaikelle valtion taloudenhoidon tarkoituksenmukai-
suudelle. Taloudenhoitoa koskevat säädökset luovat oikeudellisen kehikon 
kaikelle valtiontaloutta koskevalle toiminnalle. Jos ne eivät ole laadukkai-
ta, talouden suunnittelu, resurssien muuttaminen toiminnaksi sekä talou-
den seuranta ja tilivelvollisuuden osoittaminen kärsivät tai saattavat muo-
dostua epätaloudellisiksi. Näin ollen esimerkiksi talousarviolain tai han-
kintalain ollessa liian joustamaton tai muutoin epätarkoituksenmukainen, 
se vaikuttaa voimakkaasti valtion taloudenhoitoon ja toimintaan. Siitä 
huolimatta, että valtion taloudenhoitoa koskevilla säädöksillä on erityis-
asema viraston tarkastuskentässä, asianomaisten säädösten tarkoituksen-
mukaisuuden arviointia koskevat periaatteessa vastaavanlaiset kriteerit 
kuin muunkin lainsäädännön arviointia. 

                                                      
35 Tärkeitä säädöksiä valtiontalouden kannalta on toki koko joukko muutenkin, 
kuten tuloverolaki (1535/1992), arvonlisäverolaki (1501/1993), valtionavustusla-
ki (688/2001), laki valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi 
(1336/2006), laki valtion vientitakuista (422/2001) sekä laki valtion lainanannos-
ta sekä valtiontakauksesta ja valtiontakuusta (449/1988). 
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3 Lähtökohtia, lähestymistapoja 
ja tiedontarpeita 

3.1 Alustavia näkökohtia 

Keskeinen näkökulma lainsäädännön laatuun ja sen analysointiin on seu-
raava jaottelu. Ensinnäkin lainsäädännön laatua on mahdollista tarkastella 
eräänlaisena lainsäädäntötoiminnan lopputuotteena, joka koostuu perus-
tuslaista, tavallisista laeista sekä muusta voimassaolevasta sääntelystä. Tä-
tä lopputuotetta voidaan puolestaan arvioida erilaisin laadullisin yms. kri-
teerein. Tämä lähestymistapa on hallitsevassa asemassa käsillä olevassa 
esityksessä. 

Toiseksi voidaan keskittyä lainsäädäntötoimintaan sisältyvien toiminta-
tapojen, mekanismien ja instituutioiden tarkasteluun. Pääkysymys on täl-
löin se, miten hyvä lainsäädäntökapasiteetti julkisvallalla on tuottaa kor-
kealaatuista sääntelyä.36 Tähän kysymykseen palataan lyhyesti arviointi-
kriteerejä koskevan luvun loppuosassa. 

3.2 Lainsäädännön potentiaalisia 
ongelmakohtia 

Ensinnäkin mitä huonolaatuisempaa lainsäädäntö on, sitä enemmässä 
määrin se aiheuttaa rajanveto- ja tulkintaongelmia, mikä puolestaan joh-
taa tuomioistuinlaitoksen ja viranomaiskoneiston aiheuttamiin lisäkustan-
nuksiin. Myös tuomioistuin- ja viranomaisprosessin pitkittyminen on otet-
tava tässä yhteydessä huomioon kustannuseränä. Luonnollisesti kustan-
nuksia aiheutuu tällöin myös yrityksille ja kuluttajille. 

Toiseksi mitä heikkolaatuisempaa lainsäädäntö on, sitä suuremmalla to-
dennäköisyydellä sitä joudutaan muuttamaan. Tämä puolestaan aiheuttaa 
lainvalmistelukustannuksia sekä kustannuksia uuden lainsäädännön sovel-

                                                      
36 Tala (2004). Yllä olevassa jaottelussa on nähtävissä ensin mainitulta osin pe-
rinteiselle tuloksellisuustarkastukselle ominainen asetelma, kun taas jälkimmäi-
sessä näkökulmassa on havaittavissa vahvasti ohjausjärjestelmätarkastukselle 
ominaisia piirteitä. Ks. viimeksi mainitusta lähemmin Valtiontalouden tarkastus-
viraston tarkastusohjeita (2010a). 
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tamiskäytännön vakiintumisesta johtuen (esimerkiksi erilaisine tulkinta-
ongelmineen). Lainsäädännön jatkuva muutostila on myös omiaan heiken-
tämään kannustinta innovaatioiden tekemiseen ja käyttöönottoon. 

Kolmanneksi mitä enemmän lainsäädännön laadukkuudesta tingitään, 
sitä enemmässä määrin lait aiheuttavat hyvinvointitappioita (eli käyttäy-
tymisen vääristymiä) kansantaloudessa, mikä puolestaan saattaa heijastua 
esimerkiksi vähentyneinä verotuloina.37 Toisaalta, jos lainsäädäntö on laa-
dukasta, sillä voidaan korjata esimerkiksi markkinahäiriöitä, ja lisätä hy-
vinvointia yhteiskunnassa38. 

Neljänneksi epäonnistunut sääntelyvaihtoehdon valinta on omiaan aihe-
uttamaan kustannuksia paitsi yksityisille talousyksiköille myös valtioval-
lalle. Esimerkiksi, jos tietyssä tapauksessa itsesääntely olisi riittävä keino 
käyttäytymisen ohjaamiseksi, oikeudelliseen sääntelyyn turvautuminen 
aiheuttaa huomattavat kustannukset aina lainvalmisteluvaiheesta sen so-
veltamiseen saakka. Sääntelyvaihtoehtojen arviointia on korostettu maas-
sammekin esimerkiksi hallituksen esityksen laatimisohjeissa39. 

Viidenneksi säädösehdotuksen heikkolaatuinen vaikutusarviointi saattaa 
kasvattaa riskiä siitä, että lainsäädännöllä ei päästä sille asetettuihin tavoit-
teisiin tai jos tavoitteisiin päästäänkin, tämä tapahtuu tarpeettoman suurin 
kustannuksin. Mainitun näkökohdan painoarvoa korostaa se, että erityises-
ti säädösehdotusten vaikutusarviointi on ollut maassamme jo pitkään kri-
tiikin kohteena. Toisaalta vaikutusten jälkiseurannankaan merkitystä ei 
pidä sivuuttaa laadukkaaseen lainsäädäntöön tähdättäessä40. Myös tältä 
osin Suomessa menettely on ollut puutteellista. Tosin Suomessa on ohjeis-
tettu vaikutusarviointia varsin hyvin41. 

                                                      
37 Hyvinvointitappiot yhdistetään usein verolainsäädännön vaikutuksiin, mutta ne 
liittyvät yhtä lailla mille tahansa oikeudenalalle. Ks. verotuksen aiheuttamiin hy-
vinvointitappioihin liittyen esimerkiksi Valtiovarainministeriön julkaisuja 
35/2010. 
38 Markkinahäiriöiksi on useissa yhteyksissä luettu ulkoisvaikutukset, jul-
kishyödykkeet, epätäydellinen informaatio ja epätäydellinen kilpailu. Niiden on 
oikeustaloustieteellisessä katsannossa katsottu olevan samalla kriteereitä, joilla 
oikeudellista sääntelyä voidaan lähtökohtaisesti perustella. Ks. lähemmin esimer-
kiksi Määttä (2009). 
39 Oikeusministeriön julkaisu 2004:4. Asia erikseen on se, kuinka hyvin vaihtoeh-
toja on tosiasiallisesti vertailtu. 
40 Jälkiseuranta auttaa luonnollisesti havaitsemaan sen, onko säädöksen tavoit-
teita saavutettu. Sen lisäksi jälkiseuranta voi auttaa kehittämään menettelytapoja, 
joilla säädösehdotusten vaikutuksia voidaan arvioida jo ennalta aikaisempaa pa-
remmin. 
41 Oikeusministeriön julkaisu 2007:6. 
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Kuudenneksi ministeriöiden mukaan niiden voimavarat ovat riittämät-
tömät asianmukaisen säädösvalmistelun suorittamiseksi. Esimerkiksi lain-
säädäntösuunnitelman 22 hankkeessa voimavarat on arvioitu riittämättö-
miksi 14 hankkeessa.42 Voimavarojen riittämättömyys ei voi luonnollises-
tikaan olla heijastumatta joko lainsäädännön laatuun tai lainvalmistelupro-
sessin pitkittymiseen. Toisaalta lainsäädännön laadukkuuteen investoimi-
nen voi olla avain asianomaisen ongelman ratkaisemiseksi. Esimerkiksi, 
onko kaikenlainen lainsäädäntö aina tarpeellista, ts. arvioidaanko lainsää-
dännön tarvetta riittävän kriittisesti? Kaikessa toiminnassa tulisi näet suh-
teuttaa kustannukset ja hyödyt toisiinsa. Toisaalta myöskään vaihtoehtois-
kustannuksia ei pidä sivuuttaa, eli tässä tapauksessa sitä, että suuntaamalla 
resurssit vähäpätöiseen lainsäädäntöhankkeeseen ne ovat pois merkittä-
vimmistä hankkeista. Lainsäädännön laadukkuuden parantaminen vähen-
tää myös tarvetta lainsäädännön muutoksiin, ja näin vapautuneet resurssit 
ovat tällöin käytettävissä säädösvalmisteluun, mukaan lukien säädöshuol-
toon.43 

Edellä mainittuun liittyy elimellisesti myös se, miten säädösvalmistelua 
on onnistuttu kehittämään ministeriötasolla. Säädöstasolla vastuu säädös-
valmistelusta vaikuttaa selkeältä, toisin sanoen se on säädetty kansliapääl-
likölle. Sen sijaan käytännössä koordinointi ja vastuuttaminen vaihtelee 
hyvinkin paljon ministeriökohtaisesti.44 Minkälaisiin ongelmiin erilaiset 
koordinointi- ja vastuujärjestelyt ovat ministeriöissä johtaneet? Toisaalta, 
minkälaisia hyviä käytäntöjä koordinointi- ja vastuujärjestelyistä on muo-
dostunut?45 

Lisäksi lainsäädännön laadukkuudesta tinkiminen on omiaan horjutta-
maan oikeusjärjestelmän legitimiteettiä. Jos tietyn lainsäädännön kiertä-
minen tai muu välttäminen on helppoa, ei se voi olla heijastumatta ylei-
seen lainkuuliaisuuteen, ja samalla vaikutukset yltävät laajemmallekin 
kuin yhtä lakia koskeviksi. Tässä voidaan viitata esimerkiksi harmaaseen 
talouteen, jonka seurannaisvaikutukset heijastuvat laajalti koko yhteiskun-
taan heikentäen muun muassa veromoraalia. Tämä puolestaan aiheuttaa 
sen, että tavoiteltu verotulojen määrä on aikaisempaa hankalampaa saada 
kerrytettyä. 

                                                      
42 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 14/2009. 
43 Yllä esitettyä silmällä pitäen on hyvä panna merkille, kuinka pieni osuus minis-
teriöiden kokonaistyöpanoksesta käytännössä allokoituu lainvalmistelutehtäviin. 
44 Ks. erityisesti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 14/2009. 
45 Ks. esimerkiksi Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 14/2009, jossa viitataan 
sisäasiain- sekä työ- ja elinkeinoministeriöön. 
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3.3 Uuden tiedon tuottamisen 
mahdollisuudet 

3.3.1 Metodisia lähtökohtia 

Oikeustieteellisessä tiedeyhteisössä tavanomainen tiedonintressi on lain-
opillinen eli lain tulkintaan ja systematisointiin painottuva46. Lainsäädän-
nön laadukkuutta arvioitaessa on toki oltava tietoinen oikeusjärjestelmän 
perusteista sekä lain tulkintaan liittyvistä rajanveto-ongelmista, mutta ne 
eivät kuitenkaan muodosta kuin osan lainsäädännön laadukkuuden kan-
nalta relevanteista kysymyksistä.47 Tosin valtion kassanhallintaa koske-
vassa tarkastuskertomuksessa 168/2008 periaatteessa lainopilliseksi luon-
nehdittava kysymys nousi avainasemaan.48 Ensinnäkin lähdettiin siitä, että 
perustuslaissa säädetystä kattamisvaatimuksesta ei aiheudu ehdotonta vel-
voitetta kassatilanteen ylittäville lainannostoille, eikä lainanoton toteutta-
minen tarkasti talousarvioon otetun suuruisena ole lain ehdottomasti edel-
lyttämä menettely. Toisaalta tarkastuksen tarjoamaa informaatiota katsot-
tiin voitavan hyödyntää esimerkiksi talousarviolakia ja -asetusta uudistet-
taessa.49 

Lähellä lainopillista ajattelua ollaan silloinkin, kun tarkastuksessa jou-
dutaan kritisoimaan lain tulkinnanvaraisuutta tai laissa olevia määritelmäl-
lisiä ja muita aukkokohtia. Väärinkäytöksiä valtionhallinnossa koskevassa 
tarkastuskertomuksessa 163/2010 kritisoitiinkin sitä, että "väärinkäytök-
sen" käsitettä ei ollut määritelty lain esitöissä. Väärinkäytös-käsitteen tul-
kinta on puolestaan omiaan johtamaan siihen, että lakia sovelletaan eri vi-
ranomaisissa eri tavalla.50 

                                                      
46 Ks. oikeustutkimuksen tiedonintresseistä Mähönen & Määttä (2002). 
47 Ks. myös Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 
210/2010, jossa todetaan säätiöitä koskevan tutkimuksen olevan lähinnä oikeus-
tieteellistä eikä tutkimuskirjallisuudessa ole käsitelty esimerkiksi säätiöiden talo-
utta ja yhteiskunnallista vaikuttavuutta. 
48 Ks. myös HE 158/2010 vp. 
49 Tietyissä erityistapauksissa voi käydä yleisemminkin niin, että tarkastuksessa 
vallitseva tulkintakäytäntö on asetettavissa kyseenalaiseksi. Ks. myös PeVL 
44/2010 vp – HE 179/2010 vp, jossa jouduttiin puimaan hajajätevesiasetuksen 
perustuslain mukaisuutta. 
50 Yllä mainitussa yhteydessä arvioitiin kriittisesti myös sitä, miten laissa olevaa 
käsitettä "vähäinen" tulkitaan. Toisaalta tässä yhteydessä on pakko todeta, että 
lait ovat aina epätäydellisiä, ja äärimmäiseen tarkkarajaisuuteen käsitteiden käy-
tössä on turha edes pyrkiä. 
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Edellä esitetty kuvastaa jo sitä, että vaikka puhutaankin lainsäädännön 
laadukkuudesta, oikeudellisiakaan reunaehtoja ei pidä sivuuttaa. Tärkeäs-
sä asemassa ovat esimerkiksi säätämisjärjestystä koskevat kysymykset. 
Jos lakiesitys ei sisällä perustuslain kanssa ristiriidassa olevia ehdotuksia, 
lakiesitys voidaan käsitellä tavanomaisessa lainsäätämisjärjestyksessä. Pe-
rustuslakivaliokunnan laaja tulkintakäytäntö ilmentää kuitenkin hyvin sitä, 
kuinka suuri kirjo erilaisia ongelmia säätämisjärjestystä silmällä pitäen voi 
ilmetä.51 Kokonaisuutena ottaen voikin sanoa, ettei lainsäädäntö ole ko-
vinkaan laadukasta, jos se ei asianmukaisesti ota huomioon perustuslakia 
tai Euroopan yhteisön oikeutta.52 Perustuslakivaliokunta onkin lausunnos-
saan PeVL 3/2007 vp korostanut sitä, että lakiehdotusten teknisluonteises-
ta perustuslainmukaisuuden tarkastamisesta on huolehdittava jo ennen esi-
tyksen antamista, jotta valiokunta voi keskittyä tulkintaa aidosti vaativiin 
asioihin. 

Säädöstasoa onkin joskus jouduttu kritisoimaan tarkastusviraston tar-
kastuksissa. PTR-yhteistyötä koskevassa tarkastuksessa tuotiin esille, että 
toiminta oli perustunut valtioneuvoston asetukselle, viranomaismääräyk-
sille ja keskinäisille yhteistoimintasopimuksille. Tarkastuskertomuksessa 
painotettiinkin, että toimintaa sääntelemään tarvitaan laintasoiset säädök-
set.53 

Aika ajoin oikeudelliset ja tarkoituksenmukaisuutta koskevat kysymyk-
set kietoutuvat elimellisesti toinen toisiinsa. Esimerkkinä voidaan mainita 
autoverotusta koskevat valitusten pitkät käsittelyajat, joista on maininta 
tuloksellisuustarkastuskertomuksessa 195/2009 "Autoverotus", ja samaa 
asiakokonaisuutta on kritisoinut myös eduskunnan apulaisoikeu-
sasiamies54. 

Lainopilliseen lähestymistapaan liittyen on aiheellista panna merkille 
lakien tulkinnanvaraisuudesta aiheutuvat ongelmat, ja sen myötä valtion-
taloudellekin aiheutuvat kustannuksista. Kysymys voi olla esimerkiksi 
seuraavanlaisista tulkintaongelmien lähteistä:55 

                                                      
51 Valtiontaloudellisesti tärkeä näkökulma arvioitaessa lakiehdotuksen perustus-
lain mukaisuutta on se, vahvistaako vai rajoittaako ehdotus eduskunnan budjetti-
valtaa. Ks. esimerkiksi HE 56/2003 vp. 
52 Euroopan yhteisön oikeuden kannalta relevanteiksi saattavat nousta esimerkik-
si valtiontukikielto (mukaan lukien de minimis -tuet) sekä syrjimättömyysperiaate 
verotuksessa. 
53 Valtiontalouden tarkastusviraston toiminnantarkastuskertomus 145/2007. 
54 Ks. esimerkiksi eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen ratkaisu 22.12.2008, 
Dnro 210/4/07. 
55Aidosti tulkinnanvaraisissa tapauksissa väärinkäytöksiin saatetaankin syyllistyä 
"vahingossa" eikä suinkaan tarkoituksella. Tämä on luonnollisesti otettava huo-
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− Lainkohdassa käytetään epämääräisiä käsitteitä eivätkä ne vastaa sitä, 
mikä niiden tavanomaisen kielenkäytön mukainen sisältö on. 

− Lakia säädettäessä ei käytetä hyväksi muun lainsäädännön tarjoamia 
malleja, vaan mahdollisesti puhutaan samoilla käsitteillä eri laeissa eri 
merkityksessä. 

− Lainsäädäntöä muutetaan hyvin usein, kuten varsinkin verolainsää-
dännön kohdalla tapahtuu. 

− Lainvalmistelutyöt ovat puutteelliset eivätkä siten anna suuntaviivoja 
lain tulkinnalle. 

− Viranomaiset eivät anna ohjeita/suosituksia siitä, miten lakia tulisi so-
veltaa. 

− Oikeuskäytännön muodostuminen kestää tarpeettoman pitkään var-
sinkin, kun ennakkopäätöstä joudutaan hakemaan korkeimmista oike-
usasteista saakka. 

Perinteinen kansantaloustieteellinen tutkimusote voi tuottaa myös rele-
vanttia tietoa lainsäädännön laadukkuuden arviointia silmällä pitäen, mut-
ta yksin tällä otteella arviointi ei voine tapahtua. Esimerkiksi monet prag-
maattiset kysymykset, jotka liittyvät lain valmisteluun sekä hallinnointiin, 
jäisivät muutoin vaille huomiota. Toisaalta kansantaloustieteellinen – eri-
tyisesti ekonometrinen ote – on hyvin tärkeä silloin, jos kysymyksenaset-
telut sivuavat säädösehdotusten vaikutusarviointia tai voimassaolevien 
säädösten vaikutusten jälkiseurantaa. 

Edellä mainittu johdattaa osaltaan siihen, että erityisen soveliaan näkö-
kulman teema-alueeseen tarjoaa oikeustaloustiede (law and economics).56 
Sen puitteissa analysoidaan muun muassa kysymyksiä voimassaolevan 
lainsäädännön tarkoituksenmukaisuudesta taloustieteen tarjoamin keinoin 
samoin kuin lainsäädännön vaikutuksia tilastollisin yms. keinoin. Ensin 
mainittu muodostaa sääntelyteorian (theory of regulation) yhden puolen, 
kun taas jälkimmäistä voidaan kutsua vaikutusanalyysiksi (impact ana-
lysis).57 Samalla oikeustaloustieteellinen ote liittää tarkastusteemojen ana-
lysoinnin luontevasti kansainväliseen tutkimustoimintaan siitä yksinker-

                                                                                                                         
mioon sanktioankaruudessa ja siinä tuomitaanko väärinkäytöksistä ylipäänsä 
sanktioita. Ks. myös Valtiontalouden tarkastusviraston toiminnantarkastuskerto-
mukset 163/2008. 
56 Ks. yleisesityksenä oikeustaloustieteestä Suomessa esimerkiksi Määttä (2006) 
ja kansainvälisesti esimerkiksi Cooter & Ulen (2004). 
57 Ks. sääntelyteoriasta esimerkiksi Baldwin & Cave (1999) sekä Ogus (2001, 
ed.). 
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taisesta syystä, että tutkimusote on universaali. Näin vältetään oikeudelli-
selle analyysille usein tyypillinen kotikutoisuus.58 

Lisäksi on syytä korostaa, ettei lainsäädännön laadukkuutta koskevaa 
analyysiä pidä väen väkisin arvioida ja tarkastaa oikeustaloustieteellisin 
menetelmin. Esimerkiksi politiikka-analyysi (policy analysis) voi tarjota 
relevantteja "pitkospuita" tarkastuksen läpiviemiseksi59. Toisaalta ylei-
semmin voidaan käyttää hyväksi lainsäädäntötutkimusta, jolla ei ole tosin 
yhtä ja kokoavaa metodista otetta, vaan sitä leimaa oikeusjärjestelmän 
analysointi ulkoisesta näkökulmasta – ei siis lakia soveltavien tuomarei-
den tai viranomaisten sisäisestä näkökulmasta60. 

3.3.2 Lainsäädännön laadukkuutta koskevista 
tiedontarpeista 

Edellä mainittu kuvastaa sitä, minkälaisen metodin puitteissa lainsäädän-
nön laadukkuutta voidaan ensisijaisesti tarkastaa. Toisaalta uuden tiedon 
tuottamisen kannalta muillakin näkökohdilla on toki relevanssia. Esimer-
kiksi – ja kuten edellä jo viitattiin – lainsäädännön laadukkuutta ei ole ai-
kaisemmin Valtiontalouden tarkastusvirastossa nostettu systemaattisella 
tavalla teema-alueeksi, vaikka yksittäisiä tarkastuksia alueelta onkin tehty. 
Näin ollen viraston sisäisesti ajatellen uuden tiedon tuottamismahdolli-
suudet ovat hyvin laajat. 

On myös viitattavissa siihen, että kotimaisessa lainvalmistelussa on 
edelleen olennaisia puutteita, vaikka erinäisiin asioihin on kiinnitetty 
huomiota jo varsin pitkään. Tässä voidaan viitata esimerkiksi puutteelli-
siin vaikutusarviointeihin.61 Vaikutusarviointi ei yleensä ole kiinteä osa 
säädösvalmistelutyötä hankkeen alusta alkaen, vaan arviointi voi jäädä 
yhden ainoan ratkaisun vaikutusten kuvailemiseksi hallituksen esitykses-
sä. Taustalla on lukuisia ongelmia ja puutteita. Esimerkiksi vaikutusten 
dokumentointi on perusvalmistelussa usein puutteellista. Hallituksen esi-
tyksissäkin vaikutuksia ja vaihtoehtoja selostetaan vajavaisesti. Arviointi-

                                                      
58 Toisaalta uuden tiedon tuottamista korostaa se, ettei maamme tiedeyhteisössä 
tällä hetkellä määrätietoisesti kohdenneta voimavaroja lainsäädäntötutkimukseen 
tai vastaaville aloille, joilla lainsäädännön laadukkuus olisi erityisesti tutkimus-
kohteena. 
59 Ks. tältä osin erityisesti Weimer & Vining (2005). Vaikka he erittelevät nimen-
omaan politiikka-analyyttistä lähestymistapaa, ero oikeustaloustieteeseen jää 
monin osin häviävän pieneksi. 
60 Ks. myös Tala (2010). 
61 Ks. esimerkiksi Vaikutusarvioinnin asiantuntijajaoston muistio 16.11.2009. 
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tiedon puutteellinen hyödyntäminen valmistelussa ja päätöksenteossa on 
myös leimallinen piirre toiminnalle. Lisäksi vaikutusten arvioinnin toteut-
taminen tai laadun systemaattinen varmistaminen ennen säädösehdotuksen 
tekemistä eduskunnalle jää tekemättä, lukuun ottamatta taloudellisesti ja 
periaatteellisesti merkittäviä asioita.62 Siitä huolimatta, että sanotunlaisiin 
näkökohtiin on kiinnitetty huomiota, niihin ei ole paneuduttu kovinkaan 
syvällisesti ja systemaattisesti. 

Yksi potentiaalinen lähde lainvalmistelun heikkouksille saattaa palautua 
siihen, että elävän elämän ilmiöt eivät tunne hallinnonalarajoja, mutta 
lainvalmistelussa näitä rajoja ei pystytä luontevasti ylittämään. Esimerkik-
si OECD (2010a) mainitsi yhtenä paremman sääntelyn strategian ongel-
mana sen, että Suomessa yksittäisillä ministeriöillä on omat toiminta- ja 
menettelytapansa. Olennainen kysymys tässä yhteydessä onkin, minkälai-
sia ongelmia koordinoimaton lainvalmistelu on ollut omiaan aiheutta-
maan. Toisaalta aiheellinen kysymys on myös se, miten näitä ongelmia on 
pyritty lieventämään. Tällöin on tavallaan kysymys hyvien käytäntöjen 
jäljittämisestä, joita vastedes voitaisiin käyttää hyväksi koordinointion-
gelmien ratkaisemisessa. 

Oma lukunsa Suomessa ovat erilaiset oppaat, kuten lainlaatijan opas, ja 
ohjeet, kuten HELO-ohjeet. Tämän ohella Suomessa on istunut – ja istuu 
osin edelleen – koko joukko työryhmiä ja neuvottelukuntia. Näiden osalta 
ei missään vaiheessa ole analysoitu – tai tarkastettu -, kuinka vaikuttavaa 
ja tuloksellista niiden työskentely tosiasiallisesti on ollut. Esimerkiksi 
ovatko sellaisenaan kunnianhimoiset HELO-ohjeet kaikuneet kuuroille 
korville ja jos näin on tapahtunut, minkälaisia syitä heikolle vaikuttavuu-
delle on esitettävissä? Sama kysymys on toki esitettävissä paremman 
sääntelyn toimintaohjelmaa, kaikkia työryhmiä, neuvottelukuntia sekä op-
paita silmällä pitäen. 

Toisaalta myös maassamme istuneet monet työryhmät ovat miettineet 
säädösvalmistelun kehittämistä ja parempaa sääntelyä. Esimerkiksi oike-
usministeriön asettaman SÄKE-työryhmän toimeksianto oli laaja, mutta 
työryhmän loppuraportti jäi suppeahkoksi: raportti oli ainoastaan toimin-
taa kuvaileva eikä sisältänyt varsinaisia ehdotuksia.63 Myös ongelmakoh-
tien konkreettinen yksilöinti jäi vajavaiseksi, ts. tältäkin osin raportti liik-
kui pääpiirteittäisellä tasolla. On mielenkiintoista, että jo kahden vuoden 
kuluttua edellisestä loppuraportista SÄKE-työryhmältä valmistui uusi 
loppuraportti. Myös uusi loppuraportti oli yleisluonteinen varsinkin, kun 

                                                      
62 Vaikutusarvioinnin asiantuntijajaoston muistio 16.11.2009. 
63 Työryhmämietintö 2005:10. 
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otetaan huomioon sen laaja tehtävänkuva.64 Lisäksi ei voi olla viittaamatta 
SÄKE 3 -työryhmään. Oikeusministeriö asetti 21.1.2008 uuden säädös-
valmistelun kehittämistyöryhmän tukemaan ja koordinoimaan ministeri-
öiden säädösvalmistelun kehittämistä (toimikausi 1.2.2008 – 31.3.2011). 
Tässä tilanteessa on vääjäämättä sanottava, ettei työryhmätyöskentelyllä 
pelkästään pystytä saavuttamaan tavoiteltuja tuloksia. Olisiko tarkoituk-
senmukaisempaa kehittää säädösvalmistelua ja parempaa sääntelyä tarkas-
ti konkretisoiduin teemoin? 

Joka tapauksessa on todettavissa, että työryhmien, neuvottelukuntien ja 
erilaisten raporttien ja ohjeiden paljous ei ole poistanut niitä tiedon- ja ke-
hittämistarpeita, joita lainsäädännön laadukkuuteen liittyen maassamme 
on ollut ja on edelleen olemassa. 

Toisaalta edellä mainittu nostaa jo sellaisenaan monta potentiaalista tar-
kastuskohdetta, kuten hallituksen esitysten laadintaohjeiden noudattami-
sen65. Tätä teemaa voi avata useilla kysymyksillä ja kommenteilla: 
− Miten laatimisohjeiden noudattamisen valvonta on organisoitu jos sitä 

on käytännössä organisoitu lainkaan? 
− Minkälaisia puutteita hallituksen esitysten laadintaohjeiden noudatta-

misessa on ollut havaittavissa ja missä laajuudessa? 
− Mitkä syyt selittävät laadintaohjeiden noudattamatta jättämisen? 

Käsillä oleva aihe olisi tarpeeksi kypsä tarkastuskohteeksi, koska hallituk-
sen esitysten laadintaohjeet ovat ehtineet olla voimassa jo varsin pitkään. 
On myös olemassa vahvoja viitteitä siitä, että laadintaohjeita ei ole kovin-
kaan systemaattisesti noudatettu. Toisaalta hallituksen esitysten laadinta-
ohjeiden noudattamista koskeva teema on purettavissa pienempiin osasiin 
laajuusongelman välttämiseksi. Vastaavanlainen teema kysymyksineen 
olisi ulotettavissa koskemaan vastedes muidenkin lainlaadintaohjeiden 
noudattamista, noudattamatta jättämistä sekä taustasyitä noudattamiselle 
ja noudattamatta jättämiselle. 

Toisaalta on aiheellista korostaa, että hallituksen esityksen laatimisoh-
jeiden noudattaminen ei ole ainoastaan lainsäädännön laadukkuuteen liit-
tyvä kysymys. Ohjeiden noudattamisella on tarkoitus turvata osaltaan näet 
se, että eduskunta saa tarpeelliset tiedot sen käsiteltäviksi annetuista la-
kiehdotuksista. Tätä taustaa vasten lainsäädännön laadukkuus palautuu 
kysymykseksi perustuslain 3.1 §:n mukaisesta eduskunnan lainsäädäntö-
vallasta. 

                                                      
64 Ks. tehtävistä tarkemmin TM 2007:14. 
65 Oikeusministeriön julkaisu 2004:4. 
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Kansainvälisellä rintamalla on useita hyviä esimerkkejä siitä, minkä-
laista uutta tietoa ja missä laajuudessa teema-alueen puitteissa olisi tuotet-
tavissa. Tässä voidaan viitata erityisesti parempaa sääntelyä koskevaan 
keskusteluun OECD:ssä, EU:ssa sekä eräissä yksittäisissä maissa66. Suomi 
ei tässä keskustelussa eikä toimintansa puolesta ole ollut eturintamassa. 
OECD (2010a) onkin tuonut esille Suomea koskevassa maaraportissaan, 
että maassamme puuttuu edelleen kokonaisnäkemys siitä, miten parempi 
sääntely voi vaikuttaa asioihin. Paremman sääntelyn johdonmukaista 
huomioimista ei ole myöskään saatettu loppuun, vaikka tiettyjä edistysas-
kelia onkin otettu. 

Uuden tiedon tuottamisen kannalta voidaan tehdä lisäksi jaottelu seu-
raaviin kahteen osaan. Ensinnäkin teema-alueen puitteissa voidaan tuottaa 
itsenäistä tietoa lainsäädännön laadukkuudesta ja siihen vaikuttavista teki-
jöistä. Tällöin siis aiheet ovat erillisperiaatteen mukaisesti omia itsenäisiä 
tarkastusaiheita po. teema-alueella. Toiseksi tietoa voidaan tuottaa muita 
teema-alueita varten eli tässä suhteessa lainsäädännön laadukkuuteen liit-
tyen tuotetaan epäitsenäistä tietoa. Periaatteessahan monet tarkastuskoh-
teet sivuavat olennaisesti oikeudellisia kysymyksiä. 

Siitä huolimatta, että lainsäädännön laadukkuutta koskevat teemat limit-
tyvät usein veropoliittisten kysymysten kanssa, sillä on kytkentä myös 
muille teema-alueille. Esimerkiksi energia- ja ilmastopolitiikkaa ohjataan 
pitkälti lainsäädännöllä, ja näin ollen tästä näkökulmasta lainsäädännön 
laadukkuus on elimellinen osa mainittua teema-aluetta varsinkin ohjaus-
keinotarkastuksia silmällä pitäen. Edellä mainitusta näkökulmasta on hyvä 
hahmottaa, minkälainen suhde lainsäädännön laadukkuutta koskevalla in-
formaatiolla voi olla muilla teema-alueilla. Ensinnäkin hyvin monet yh-
teiskunnalliset toiminnot nojaavat nimenomaan oikeudelliseen sääntelyyn 
ja näin ollen lainsäädännön huomioon ottaminen tausta-aineistona on tar-
peen tarkastusten läpiviemisessä. Toinen ulottuvuus on se, että muissa 
tarkastuksissa osakysymys voi muodostua lainsäädännön laadukkuuden 
kannalta relevantista teemasta. Kolmanneksi muu kuin lainsäädännön tar-
kastus voi toimia impulssina erillisen tarkastuksen toimittamiselle lain-
säädännön laatua koskevalla teema-alueella. 

                                                      
66 Viime vuosina kansainvälisessä – ja myös kotimaisessa - keskustelussa on ollut 
keskeisessä asemassa yritysten hallinnollinen taakka ja sen vähentäminen. 
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3.4 Vastuuttaminen 

Hallitus on strategia-asiakirjassaan 2007 sitoutunut toteuttamaan parem-
man sääntelyn toimintaohjelman67 sekä laatimaan lainsäädäntösuunnitel-
man, joka sisältää hallituskauden merkittävimmät lainsäädäntöhankkeet. 
Hallitus on sitoutunut myös hyvän säädösvalmistelun periaatteiden nou-
dattamiseen. Lainsäädäntösuunnitelman toteuttamisesta huolehtivat puo-
lestaan paremman sääntelyn ministerityöryhmä, paremman sääntelyn neu-
vottelukunta ja ministeriöt. Toisaalta valtioneuvoston lainvalmistelun ke-
hittäminen kuuluu oikeusministeriön toimialalle. 

Vastuuhenkilö lainsäädännön valmistelun laadusta on toisaalta suoraan 
määritelty säädöstasolla. Kansliapäällikön tehtävänä on johtaa, kehittää ja 
valvoa ministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa sekä siinä tarkoituksessa 
muun muassa huolehtia lainsäädännön valmistelun laadusta ministeriös-
sä68. 

Eräissä ministeriöissä, kuten maa- ja metsätalous-, ympäristö- sekä lii-
kenne- ja viestintäministeriössä vastuu säädösvalmistelun kehittämisestä 
on jaettu työjärjestyksellä osastopäälliköille ja yksikönpäälliköille. Nämä 
vastaavat siis oman vastuualueensa valmistelun laadusta ja ohjauksesta.69 

Säädösvalmistelun kehittämistä käsitellään osassa ministeriöitä ministe-
riön johtoryhmässä. Osassa ministeriöitä on puolestaan organisoitu niin 
sanottu virkamiesjohtoryhmä säädösvalmistelun kehittämistä varten. Li-
säksi ministeriöissä säädösvalmistelun kehittäminen ja sen koordinointi on 
vastuutettu joko erillisille yksiköille, ryhmille ja myös yksittäisille virka-
miehille.70 

Toisaalta vastuuttaminen ei ole joka suhteessa yksinkertainen asia. Tä-
hän liittyen on viitattu lainvalmistelua koskevien ohjeiden noudattamisen 
ongelmallisuuteen. Tilanteen ei ole katsottu voivan parantua, ellei noudat-
tamista edellytetä eikä valvota.71 Näin tullaan vääjäämättä yhteen laaduk-
kaan lainsäädännön perusongelmaan Suomessa: maassamme tuotetaan 
kyllä erilaisia ohjeita lainvalmistelua silmällä pitäen, mutta samalla on 
pakko kysyä, mikä näiden ohjeiden vaikuttavuus on. Esimerkiksi hallituk-
sen esityksen laatimisohjeita vuodelta 2004 voidaan pitää sangen hyvänä 

                                                      
67 Valtioneuvoston kanslian julkaisut 8-10/2006. 
68 Valtioneuvoston ohjesäännön 45 §:n 2 kohta. 
69 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 14/2009, s. 259. 
70 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 14/2009. 
71 Paremman sääntelyn neuvottelukunnan kokous 14.12.2009. 
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kiinnekohtana laadukkaalle lainvalmistelulle, mutta jos niiden noudatta-
minen on puutteellista, ohjeiden relevanssi jää pienehköksi. 

Toisaalta vastuulla ja vastuuttamisella on paradoksaalinenkin puolensa. 
Kokemukset erilaisista lainsäädännön kehittämisohjelmista ovat näet 
osoittaneet, että ellei ohjelman toteuttamiseksi ole määritelty muun muas-
sa selkeätä kokonaisvastuuta, toimenpiteet eivät johda koko järjestelmän 
tasolla tyydyttäviin tuloksiin72. Kuka siis kantaa vastuun siitä, ettei koko-
naisvastuuta ole määritelty selkeästi? 

                                                      
72 Oikeusministeriön lausuntoja ja selvityksiä 2007:7 (kauppa- ja teollisuusminis-
teriön kannanotto). 
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4 Arviointikriteereistä 

4.1 Alustavia näkökohtia 

Lainsäädännön laatu on sellaisenaan varsin monitahoinen ja -tasoinen kä-
site eikä sen avulla voida sellaisenaan operoida tarkastustoiminnassa.  Sen 
vuoksi lain laadukkuuden kannalta avainasemassa ovat useat standardit, 
joita on kehitetty sääntelyteoreettisessa kirjallisuudessa, lainsäädäntötyös-
sä ja esimerkiksi OECD:n julkaisuissa73. Näitä kriteereitä on kutsuttu 
usein sääntelystandardeiksi, mutta tässä niistä käytetään nimitystä arvioin-
tikriteeri. Yhtä lailla niitä voidaan kutsua muun muassa laatukriteereiksi 
tai laatuperiaatteiksi. 

Luvun alkuosassa valotetaan nimenomaan sellaisia kriteereitä, joiden 
avulla voidaan arvioida lainsäädäntöä lopputuotteena. Tällaisia kriteereitä 
ovat vaikuttavuus, erilaiset tehokkuusominaisuudet, joustavuus sekä tasa-
puolisuus. Luvun päätteeksi esitellään kriteereitä, joiden avulla voidaan 
lähestyä niitä edellytyksiä, joita hyvän säädösvalmistelun tulisi täyttää. 

Arviointikriteereiden osalta on syytä panna merkille muutamia va-
raumia. Ensinnäkin kaikki mahdolliset listat kriteereistä, mukaan lukien 
ohessa seuraava, ovat aina epätäydellisiä, eivät tyhjentäviä. Toiseksi kri-
teerit eivät ole kaikilta osin yhteismitallisia, mikä osaltaan vaikeuttaa nii-
den hyödyntämistä esimerkiksi tarkastustoiminnassa. Tässä valossa 
OECD:n (2010a) asettama vaatimus siitä, että kriteereiden olisi oltava mi-
tattavissa olevia, on liian vaativa. Myös datan saatavuus voi käytännössä 
heijastua siihen, ovatko kriteerit tosiasiallisesti mitattavissa olevia. Toi-
saalta perusteltuna voidaan pitää samassa raportissa esille nostettua vaati-
musta siitä, että standardit on tuotava avoimesti julki. 

Kolmanneksi arviointikriteerit ja niiden painoarvo vaihtelee tapauksesta 
– tai tässä tilanteessa säädöksestä – toiseen. Esimerkiksi pelkästään veroja 
on arvioitava niiden luonteen perusteella vaihtelevasti. Jos kysymys on 
puhtaasti verotulojen kerryttämiseen tähtäävästä fiskaalisesta verosta, ve-
ron ei tulisi vääristää käyttäytymistä eli sen tulisi olla neutraali. Sen si-
jaan, jos kysymyksessä on ohjaava vero, sen arvioinnissa nousevat avain-
asemaan vaikuttavuus – tavoiteltujen päämäärien saavuttaminen – sekä 

                                                      
73 OECD on ollut paremman sääntelyn osalta aktiivinen jo pitkään, ks. esimerkik-
si OECD (1995). Ks. myös Suomea koskevat maaraportit OECD (2003) ja OECD 
(2010a). 
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kustannustehokkuus – tavoitteiden saavuttaminen mahdollisimman huo-
keasti. Arviointikriteerien kannalta oma lukunsa ovat erilaisten valtion-
avut ja muut taloudelliset tuet. Niiden kohdalla arvioinnissa huomiota tuli-
si kiinnittää siihen, että tuet eivät ole alikattavia – niiden ulkopuolelle ei 
siis pitäisi jäädä tuen tarpeessa olevia tahoja – eivätkä ylikattavia – eli tu-
kia ei pitäisi päätyä tahoille, jotka eivät tukea tarvitse. 

Yhtenä esimerkkinä arviointikriteereistä voidaan viitata lainsäädäntö-
suunnitelmaan sisältyviin hyvän säädösvalmistelun periaatteisiin: 
1. sääntelyn ennakoitavuus, hallittavuus, selkeys, joustavuus, johdonmu-

kaisuus ja ymmärrettävyys 
2. sidosryhmien osallistumisen ja vaikutusmahdollisuuksien turvaami-

nen sekä 
3. erilaisten vaihtoehtoisten ohjauskeinojen aktiivinen käyttö. 

Kuten kaikki laatukriteerien listat, myös tämä listaus on epätäydellinen. 
Toisaalta, vaikka mainitunlaisilla hyvän säädösvalmistelun periaatteilla 
usein onkin merkitystä, tällöin sivuutetaan se tosiasia, että säädöksillä on 
tapauskohtaisia ominaispiirteitä, jotka edellyttävät omanlaisiaan kriteere-
jä. Kolmas ja varsin ajankohtainen ongelma piilee siinä, että paremman 
sääntelyn toimintaohjelmassa on mainittu 11 periaatetta, kun taas lainsää-
däntösuunnitelmassa periaatteet on typistetty kolmeen. Vääjäämättä jää 
kysymään, mikä näiden periaatteiden välinen suhde on: tulisiko lainval-
mistelijan noudattaa toimintaohjelmassa vai lainsäädäntösuunnitelmassa 
mainittuja periaatteita (vai ehkä joitakin muita periaatteita)? Joka tapauk-
sessa vastedes olisi toivottavaa, että parempaa – tai sujuvaa – sääntelyä 
kehitettäessä pyrittäisiin johdonmukaisuuteen, ja aikaisemmista käytän-
nöistä poikettaisiin vain, jos siihen on perusteltua syytä samalla tuoden 
esille, miksi näin on tehty. 

Seuraavassa on pyritty hahmottamaan yhtä mahdollista kriteerikokonai-
suutta lainsäädännön laadukkuuden arvioimiseksi. Siitä voi vastedes ta-
pahtuvissa yksittäisissä tarkastuksissa olla joskus hyötyä, joskus taas saa-
tetaan joutua rakentamaan tarkastuskriteerit kokonaan toiselta pohjalta.74 

                                                      
74 Lisäksi on syytä korostaa, että yksimielisyyden saavuttaminen siitä, minkälai-
nen on hyvä laki, voi olla ylivoimaista. Ks. esimerkiksi Tala (2004). 
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4.2 Vaikuttavuus 

Vaikuttavuutta arvioidaan sitä taustaa vasten, saavutetaanko lainsäädän-
nöllä sille asetetut tavoitteet toivotussa aikataulussa75. Vaikuttavuudella 
viitataan siis paitsi sisällölliseen ulottuvuuteen myös ajalliseen ulottuvuu-
teen76. Esimerkiksi lainsäädännöllä voidaan kyllä saavuttaa sille asetetut 
tavoitteet, mutta hyvin paljon myöhässä aiottuun aikatauluun nähden, 
minkä vuoksi lainsäädäntöä ei voi pitää kovinkaan laadukkaana. Vaikut-
tavuus on selkeä avainkriteeri arvioitaessa lainsäädännön tarkoituksenmu-
kaisuutta ja yleensäkin laadukkuutta. Valtiontalouden kannalta vaikutta-
vuus on keskeisessä asemassa muun muassa sen vuoksi, että hyvällä vai-
kuttavuudella vältetään tarve muuttaa lainsäädäntöä; tämä puolestaan 
säästää voimavaroja; tai mahdollistaa voimavarojen suuntaamisen hank-
keisiin, joiden osalta voimavarat on koettu riittämättömiksi. 

Toisaalta vaikuttavuuden kannalta on tärkeä panna merkille, miten sitä 
arvioidaan. Esimerkiksi, jos lainsäädännön tavoitteet on ilmaistu hyvin 
epämääräisesti, lain voi katsoa saavuttaneen tavoitteensa joko varsin hel-
posti tai vaikuttavuuden arvioinnin voi katsoa olevan mahdotonta. Toisek-
si vaikuttavuudesta on usein vaikea tehdä päätelmiä ilman, että lain vaiku-
tusten osalta on organisoitu jälkiseurantaa. Käytännössä tällainen jälkiseu-
ranta on kuitenkin Suomessa ollut harvinaista. 

Vaikuttavuuden kannalta tärkeässä asemassa ovat siis lainsäädännön ta-
voitteet ja miten ne on asetettu tai onnistuttu eksplikoimaan. Lain peruste-
lut voivat olla luonteeltaan hyvin monenlaisia. Ensinnäkin joskus tyydy-
tään viittaamaan siihen, että kansallinen lainsäädäntö täytyy sopeuttaa 
unionioikeudellisiin tai kansainvälisiin vaatimuksiin eikä sääntelyn tarvet-
ta pohdita yhteiskunnallisemmasta näkökulmasta. Tällöin jää vääjäämättä 
kysymään, eikö lainsäädäntöä kuitenkin perimmältään tarvita yhteiskun-
tapoliittisten tavoitteiden saavuttamiseen. Toiseksi tavoitteet voidaan mää-
ritellä siten, että tähdätään haitallisen käyttäytymisen vähentämiseen. Ta-
voitteen asettaminen voi tapahtua tällöin yhtä lailla kvalitatiivisesti kuin 
kvantitatiivisesti. Kolmanneksi tavoitteet saatetaan asettaa periaatteessa 
taloustieteellisesti eli erityisesti markkinahäiriöiden rajoittamiseen tähdä-
ten. Näin ei tosin ole tapahtunut eksplisiittisesti kovinkaan usein, mutta 

                                                      
75 Vaikuttavuus on osoittautunut yllä mainittua paljon monisyisemmäksi arvioin-
tikriteeriksi, kuten tarkastusvirastossa käydyissä keskusteluissa on ilmennyt. Täs-
sä yhteydessä ei ole kuitenkaan tutkimusekonomisista syistä mahdollisuuksia sy-
ventyä tähän keskusteluun. 
76 Näin Määttä & Keinänen (2007). Ks. vaikuttavuuden erittelystä myös HE 
162/2006 vp. 
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toisaalta varsin monesti lain tavoitteiden taustalla on nähtävissä juuri 
markkinahäiriöiden kontrollointi77. 

Tässä yhteydessä on paikallaan viitata myös tuloksellisuustarkastuksen 
ohjeisiin, joiden mukaan tarkastuksessa ei tule kyseenalaistaa eduskunnan 
ilmaisemaa tarvetta tai tavoitetilaa, jotka tavallisesti ilmenevät laista tai 
sen valmistelutöistä78. Toisaalta kritiikittömästi lain esitöihin ei pidä oh-
jeiden mukaan suhtautua, vaan arvioitavaksi voidaan ottaa esimerkiksi se, 
ovatko tavoitetilan perustelut ja tavoitteenasettelu esitetty selkeästi. Mah-
dollista on raportoida myös siitä, että eduskunnan ilmaisemaa tarvetta 
toiminnalle ei enää olosuhdemuutosten vuoksi ole tai että tarve on olen-
naisesti muutoin muuttunut. Säädösten mahdollisesta ristiriitaisuudestakin 
voidaan raportoida, jos tämä on haitallista valtion taloudenhoidolle. Lisäk-
si, ellei säädetyillä keinoilla saavuteta asetettuja tavoitteita tai jos keinois-
ta aiheutuu ei-toivottuja sivuvaikutuksia, on niistä raportoitava tarkastus-
kertomuksessa. 

Siitä huolimatta, että tarkastustoiminnassa lähtökohtaisesti kunnioitetaan 
poliittisessa päätöksenteossa muodostuneita tavoitteita, kritiikin kohteeksi 
lienee joka tapauksessa nostettavissa esimerkiksi seuraavat näkökohdat: 
− Onko tavoitteet muotoiltu tarpeeksi selkeästi? Selkeä tavoitteiden 

muotoilu voi olla avuksi esimerkiksi lain soveltamisessa samoin kuin 
arvioitaessa jälkikäteen, onko lain tavoitteita saavutettu.79 

− Onko yksittäiselle lailla asetettu liian monia tavoitteita? Niin sanotun 
Tinbergenin säännön mukaan tavoitteiden saavuttaminen voi tällöin 
osoittautua käytännössä mahdottomaksi. Esimerkiksi energiaverolain-
säädäntöä on pidetty tästä näkökulmasta ongelmallisena, toisin sanoen 
sen yhteydessä on nostettu esille energia-, ympäristö-, alue- ja elin-
keinopoliittiset tavoitteet unohtamatta pyrkimystä kansainvälisen kil-
pailukyvyn varjelemiseen80. 

− Onko yksittäistä tavoitetta palvelemassa turhan moni laki? Tällöin 
ajaudutaan määritelmällisesti ylisääntelyyn ja toisaalta myös lainsää-

                                                      
77 Näin Määttä (2009). 
78 Ks. lähemmin Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastusohjeita (2010b). 
79 Kokonaisuutena arvioiden selkeä tavoitteiden auki lausuminen edesauttaa ra-
tionaalista keskustelua lainsäädännön laadukkuudesta ja yleisemmin oikeuspoli-
tiikasta. Toisaalta tavoitteiden auki lausuminen selkeästi ei suinkaan aina tarkoi-
ta sitä, että tavoitteet olisi määriteltävä kvantitatiivisesti. 
80 Ks. energiaveropolitiikan monitavoitteisuudesta Määttä (2000). Ks. myös HE 
147/2010 vp uusinta energiaverolainsäädännön muutosta koskien. Ks. lisäksi 
Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 195/2009 
autoverotusta koskien. 
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däntötoiminnan koordinointi hankaloituu81. Ylisääntely johtaa tarpeet-
tomiin hallinnollisiin kustannuksiin ja ajoittain muihinkin lieveilmiöi-
hin. 

− Olisiko lain tavoitteet voinut "teknisesti" asettaa toisella kuin valitulla 
tavalla? Tällä seikalla saattaa olla olennainen merkitys tehtäessä arvi-
oita erilaisten sääntelyvaihtoehtojen paremmuudesta.82 

− Joskus on hyvin vaikea, ellei mahdoton määrittää, mainitaanko lain 
esitöissä lakiesityksen tavoitteet vai sen vaikutukset. Esimerkiksi hal-
lituksen esityksessä HE 203/1998 vp todetaan, että sääntelyllä pyri-
tään yhdenmukaisempaan soveltamiskäytäntöön eri hallinnonaloilla 
sekä eri virastoissa ja laitoksissa. Tältä osin jää kysymään, eikö lau-
sumassa ole todettu pikemmin lakiesityksen tavoitteet kuin sen vaiku-
tukset. 

− Tavallisesti lainsäädännön tavoitteet mainitaan enemmän tai vähem-
män yksilöidyllä tavalla lain esitöissä, käytännössä hallituksen esityk-
sessä.83 Toisaalta aikaisempaa enemmän on lakeja, joiden yksittäisessä 
lainkohdassa mainitaan lain tavoitteet. Tässä voidaan viitata esimer-
kiksi kilpailunrajoituslain 1 §:ään84. Näin ollen voikin kysyä, edustaa-
ko tällainen lainsäädännön tavoitteiden maininta lakitasolla laadukasta 
lainsäädäntöä. 

Nykyisin lain tavoitteet tai tarkoitus on siis ajoittain ilmaistu itse lakiteks-
tissä, mikä tarjoaa myös perustan arvioida lain vaikuttavuutta. Tällöinkin 
on tosin asianlaita usein se, että lain tarkoitus on ilmaistu joustavasti, jol-
loin vaikuttavuuden arviointi on varsin epämääräisellä pohjalla. Esimer-
kiksi tupakkaverolain 1.2 §:n mukaan "tupakkaveron tarkoituksena on 
muun ohella edistää niitä tavoitteita, joista säädetään laissa toimenpiteistä 
tupakoinnin vähentämiseksi (693/76)." Tupakkalain 1.1 §:ssä säädetään 
seuraavaa:85 "Tässä laissa säädetään toimenpiteistä, joilla ehkäistään tu-
pakkatuotteiden käytön aloittamista, edistetään niiden käytön lopettamista 
ja suojellaan väestöä tupakansavulle altistumiselta." Saman pykälän 2 
momentissa jatketaan: "Lain tavoitteena on ihmisille myrkyllisiä aineita 

                                                      
81 Tässä yhteydessä voidaan puhua myös sääntelykasaumista. 
82 Määttä (1997), joka viittaa mahdollisuuteen, että haitta-aineiden vähentämis-
tavoitteen sijasta tavoitteet olisivat asetettavissa sen mukaan, kuinka paljon toi-
menpiteet saavat enimmillään maksaa. 
83 Ks. myös Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 
194/2009. 
84 Kilpailunrajoituslakia ollaan parhaillaan uudistamassa. Ks. tarkemmin HE 
88/2010 vp. 
85 Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi on nykyisin lyhyesti tupakkalaki. 
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sisältävien ja riippuvuutta aiheuttavien tupakkatuotteiden käytön loppu-
minen." Jos tupakkalain tavoitteet otetaan hyvin tarkasti varteen tupakka-
verolain osalta, tupakkaverotuotot ehtyisivät kokonaan ennen pitkää. Toi-
saalta on pantava merkille se, että tupakkaverolailla edistetään muun mu-
assa samoja tavoitteita kuin tupakkalailla. Näin ollen tupakkaverolaki voi-
si tässä valossa palvella myös esimerkiksi fiskaalisia tavoitteita. 

Vaikuttavuus on saanut luonnollisesti olennaista huomiota myös Valti-
ontalouden tarkastusviraston tarkastuksissa. Esimerkiksi sotu-kokeilun 
onnistumista arvioitiin yhdeltä osin asetettujen tavoitteiden saavuttamisen 
perusteella samalla analysoiden mitkä tekijät olivat vaikuttaneet kokeilun 
tuloksiin.86 Arvio saatiin kytkettyä myös siihen, minkälaiset vaikutukset 
olivat olleet lakiesityksessä mainittuihin vaikutusarvioihin verrattuna.87 

Vaikuttavuutta ei kansainvälisessä tutkimuskirjallisuudessa ole nähty 
kaiken kattavana arviointikriteerinä, eikä näin pitäisi olla tarkastustoimin-
nassakaan. Onhan esimerkiksi täysin mahdollista, että tietty laki saavuttaa 
sille asetetut tavoitteet toivotussa aikataulussa, mutta tämä tapahtuu huo-
mattavin suurin kustannuksin. Tämän vuoksi kustannustehokkuus on nos-
tettava yhdeksi lisäkriteeriksi lainsäädännön laatua arvioitaessa88. 

Energia-avustukset tarjoavat esimerkin lainsäädännöstä,89 jonka laaduk-
kuutta voidaan arvioida muun muassa vaikuttavuutta vasten peilaten90. 
Toisaalta nämä kysymykset jakautuvat moniin alakysymyksiin, kuten seu-
raavasta voi havaita, ts. energia-avustusten vaikuttavuuden kannalta voi 
ilmetä monia ongelmia. 
− Onko energia-avustuksia koskevat tavoitteet asetettu niin selkeästi, et-

tä tavoitteisiin pääsemistä voidaan luontevasti arvioida? 
− Ovatko oikeustilan jatkuvat muutokset heikentäneet edellytyksiä ta-

voitteisiin pääsemisen suhteen? 
− Onko energia-avustus mitoitettu riittävän suureksi tavoitteisiin pää-

semistä silmällä pitäen? 

                                                      
86 Ks. myös Valtiontalouden tarkastusviraston toiminnantarkastuskertomus 
145/2007, jossa vaikuttavuutta on eritelty selkeästi, tosin tarkastuskysymyksenä 
eikä tarkastuskriteerinä. 
87 Sotu-kokeilussa oli kysymys työnantajan sosiaaliturvamaksun väliaikaisesta 
poistamisesta vuoden 2003 alusta alkaen 20 kunnassa. Ks. lähemmin Valtionta-
louden tarkastusviraston toiminnantarkastuskertomukset 153/2007. Nyttemmin 
kokeilua on jatkettu edelleen. 
88 Toisaalta monien muidenkin kriteereiden soveltaminen puoltaa usein paikkaansa. 
89 Ks. esimerkiksi HE 140/2010 vp. 
90 Poikkiteema-alueittaisuus aktualisoituu ensinnäkin energia- ja ilmastopolitii-
kan teema-alueeseen, mutta myös veropolitiikan vaikuttavuutta koskien. 
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− Onko energia-avustus kohdennettu tarkoituksenmukaisesti tavoittei-
siin yltämistä ajatellen? Esimerkiksi onko sääntely alikattavaa91, min-
kä vuoksi vaikuttavuus kärsii? Minkälaisten kriteereiden perusteella ja 
minkälaiseen näyttöön perustuen hyväksyttävät laite- yms. kustannuk-
set on yksilöity? 

− Onko energia-avustusten osalta organisoitu vaikutusten jälkiseuran-
taa? 

− Kuinka paljolti energia-avustukset ovat päätyneet sellaisille talousyk-
siköille, jotka olisivat ryhtyneet energiansäästötoimenpiteisiin ilman 
avustustakin? 

Vaikuttavuus ei ole pelkästään tarkoituksenmukaisuuskysymys, vaan sillä 
on eräissä tapauksissa myös juridista relevanssia.92 Tästä voidaan mainita 
esimerkkinä valtionavustuslain 36 §: 

"Valtionapuviranomaisen on sopivalla tavalla seurattava myöntämiensä 
valtionavustusten käytön tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta sekä 
valtionavustusten vaikutuksia kilpailuun, eri väestöryhmien asemaan sa-
moin kuin niiden ympäristö- ja muita vaikutuksia. Valtionapuviranomai-
sen on määräajoin arvioitava valtionavustusten tarpeellisuutta ja kehittä-
mistarpeita. Tässä tarkoituksessa valtionapuviranomaiset antavat toisilleen 
tarvittavaa apua."93 

4.3 Joustavuus 

Joustavuutta käytetään kirjallisuudessa ja muutoinkin varsin epämääräi-
sesti, minkä vuoksi ja käsitteen selkeyden parantamiseksi joustavuus on 
jaettu tässä kolmeen osaan. 

4.3.1 Ulkoinen joustavuus 

Ulkoisella joustavuudella tarkoitetaan sitä, kuinka hyvin lainsäädäntö so-
peutuu ulkoisissa olosuhteissa tapahtuviin muutoksiin. Standardi on tär-

                                                      
91 Alikattavuus tarkoittaa sitä, että avustuksen ulkopuolelle jää sellaisia toiminto-
ja, joiden tukeminen kuitenkin edesauttaisi lainsäädännön tavoitteiden saavutta-
mista. 
92 Ks. myös HE 56/2003 vp. 
93 Ks. myös HE 163/2001 vp, jossa korostetaan säännöksen turvaavan viime kä-
dessä eduskunnan budjettivaltaa ja siihen sisältyvän yhteiskunnallisen ohjausval-
lan käyttöä. 
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keä, koska lainsäädännön muuttaminen saattaa muodostua aikaa vieväksi 
ja epävarmaksi prosessiksi. Ulkoiset olosuhdemuutokset voivat koskea 
esimerkiksi inflaatiota ja teknistä kehitystä. Valtiontaloudelliselta kannalta 
on luonnollisesti hyvä, jos lainsäädäntö on ulkoisesti joustavaa, koska 
näin vältetään tarve lainsäädännön muutoksiin, ja siten siitä aiheutuvat 
kustannukset.94 

Ulkoista joustavuutta parantavat keinot ovat pitkälti tapauskohtaisia. 
Esimerkiksi verolainsäädännön osalta arvoveroa voidaan pitää inflatorisis-
sa olosuhteissa suositeltavampana kuin yksikköveroa, koska arvoveron re-
aaliarvo säilyy tällöin muuttumattomana.95 Tietyissä tilanteissa ulkoista 
joustavuutta voidaan parantaa puolestaan sillä, ettei pykälällä pyritä tyh-
jentävään sääntelyyn. Esimerkiksi kuluttajansuojalan 6 luvun 4.3 §:n mu-
kaan "etäviestimellä tarkoitetaan puhelinta, postia, televisiota, tietoverk-
koa tai muuta välinettä, jota voidaan käyttää sopimuksen tekemiseen il-
man, että osapuolet ovat yhtä aikaa läsnä." Koska säädös on kirjoitettu 
osittain joustavaan muotoon ("muuta välinettä"), se ei vanhene ennen ai-
kojaan teknologian kehittyessä, eikä myöskään lainsäädännön muutoksiin 
tarvitse teknisen kehityksen myötä tältä osin ryhtyä. 

Ulkoiseen joustavuuteen on jouduttu ottamaan kantaa joskus tarkastus-
viraston kertomuksissakin. Esimerkiksi mielenterveyspalveluja ohjaavan 
lainsäädännön toimivuutta koskevassa tarkastuskertomuksessa 194/2009 
kysyttiin, kykeneekö lainsäädäntö reagoimaan toimintaympäristössä ta-
pahtuneisiin muutoksiin. 

4.3.2 Normatiivinen joustavuus 

Normatiivisella joustavuudella viitataan siihen, kuinka helposti sääntelyn 
muuttaminen käy päinsä. Normatiiviseen joustavuuteen vaikuttaa ensin-
näkin se, edellyttääkö muutos lakitasoista uudistusta vai riittääkö asetuk-
sentasoinen tai muu säädösmuutos. 

Toiseksi normatiiviseen joustavuuteen vaikuttavat sääntelyviiveet, jotka 
voidaan jakaa neljään ryhmään: 
− havaintoviive on aikaväli tietyn sääntelyä vaativan tapahtuman ja sen 

havaitsemisen välillä; 

                                                      
94 Toisaalta yksinomaan ulkoisen joustavuuden perusteella ei pidä tehdä tarkoi-
tuksenmukaisuusarviointia, koska aika ajoin ulkoisesti joustava sääntely saattaa 
osoittautua muutoin ongelmalliseksi, ks. esimerkiksi Määttä (1997). 
95 Arvovero määräytyy tuotteen hinnan perusteella, kun taas yksikkövero määräy-
tyy jonkin muun kriteerin, kuten tuotteen painon, perusteella. 
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− päätösviive on aikaväli sääntelyä vaativan tapahtuman havaitsemisen 
ja sääntelypäätöksen välillä; 

− voimaantuloviive alkaa päätöksestä kestäen päätöksen, kuten lain, 
voimaantuloon; 

− vaikutusviive on päätöksen voimaantulon ja päätöksen tavoiteltujen 
vaikutusten välinen aikaväli.96 

Mitä vaivalloisempaa lainsäädännön muuttaminen on, sitä raskaammaksi 
muutos yleensä muodostunee myös valtiontalouden kannalta. Tätä kuvas-
taa myös se, ellei sääntelyviiveistä johtuen sääntelyä onnistuta ajoittamaan 
lainkaan oikein. Pahimmillaan voi käydä esimerkiksi niin, että talouden 
elvytystoimet ajoittuvat noususuhdanteeseen eli aivan toiseen ajankohtaan 
kuin on tarkoitettu. Tällöin luonnollisesti myöskään ne valtion varat, jotka 
suhdannepolitiikkaan on suunnattu, eivät ole palvelleet päämääräänsä toi-
votulla tavalla. 

Kuten edellä ilmeni, voimaantuloviive on aikaväli lain hyväksymisestä 
ja vahvistamisesta sen voimaantuloon. Usein viiveestä on lakiesityksessä 
määrätty siten, että laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman 
pian sen jälkeen, kun se on hyväksytty ja vahvistettu97. Toisaalta suinkaan 
kaikkia lakiesityksiä ei voida säätää näin nopeasti voimaan tuleviksi, vaan 
viranomaisille samoin kuin yksityisille talousyksiköille on varattava aikaa 
sopeuttaa toimintansa uuden lain vaatimuksia vastaaviksi. Lisäksi kysy-
mys ei ole aina suinkaan vain siitä, kuinka pitkäksi voimaantuloviive mää-
rätään, vaan myös siitä, säädetäänkö laki voimaan vaiheittain vai kerral-
la.98 Edellä mainittu kuvastaa joka tapauksessa yhtä puolta lainsäädännön 
laatua koskevista ongelmista, niin sanottua ajoitusongelmaa. Toisaalta 
ajoitusongelmalla on liityntä vaikuttavuuteen: riittävää ei ole pelkästään 
se, että tietty tavoitetila saavutetaan, vaan että se saavutetaan toivotussa 
aikataulussa. 

Toisaalta viiveet johtavat kysymykseen siitä, kuinka nopeasti lain voi-
maantulon jälkeen lain vaikutuksista ja vaikuttavuudesta on tehtävissä 
johtopäätöksiä. Asia ei ole tältä osin yksiselitteinen. Esimerkiksi sovelta-
miskäytännössä ilmenevät rajanveto- yms. ongelmat saattavat tulla vas-
taan varsin piankin voimaantulon jälkeen. Sen sijaan lainsäädännön käyt-

                                                      
96 Ks. esimerkiksi Määttä (2006). 
97 Ks. esimerkiksi HE 56/2003 vp. 
98 Ks. vaiheittaisesta voimaantulosta esimerkiksi hallituksen esityksessä HE 
56/2003 vp ehdotettu talousarviolain muutos. 
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täytymisvaikutuksia voidaan joutua odottamaan pidempään.99 Näin ollen 
uuden tai uudistetun lainsäädännön vaikutusten vaikutuksista ei pidä men-
nä tekemään pitkälle meneviä johtopäätöksiä vielä ensimmäisten koke-
musten jälkeen.100 

4.3.3 Operationaalinen joustavuus 

Sääntely on operationaalisesti sitä joustavampaa, mitä enemmän se jättää 
päätösvaltaa toimenpiteiden valinnan suhteen sääntelyn kohderyhmälle. 
Operationaalinen joustavuus on välttämätön, vaikkei riittävä edellytys jäl-
jempänä mainittaville kustannustehokkuudelle ja dynaamiselle tehokkuu-
delle. Operationaalisella joustavuudella lienee enimmässä määrin paino-
arvoa yksityisten talousyksiköiden sääntelyssä, mutta se voi nousta kes-
keiseen asemaan myös valtion viranomaisten ja valtiontalouden kannalta. 

4.4 Tehokkuusominaisuudet 

4.4.1 Kustannustehokkuus 

Kustannustehokkuudella tarkoitetaan – yksinkertaisesti muotoillen – sitä, 
että sääntelyn tavoitteet saavutetaan alhaisimmin mahdollisin kustannuk-
sin101. Formaalisemmin asia on ilmaistavissa esimerkiksi siten, että raja-
kustannusten haitallisen toiminnan vähentämisestä eri lähteissä on oltava 
samansuuruiset, jos haitallisen toiminnan vähentämisessä ei ole väliä sillä, 
missä vähennykset tapahtuvat102. Kustannustehokkuus ei suinkaan tarkoita 
vaikuttavuudesta tinkimistä vaan päinvastoin: mitä kustannustehokkaam-
paa sääntely on, sitä kunnianhimoisemmiksi yhteiskuntapoliittiset tavoit-
teet voidaan asettaa. Kustannustehokkuus on usein välittömästi tai ainakin 
välillisesti relevantti standardi myös valtiontaloudellisesti. 

Kustannustehokkuutta arvioitaessa huomioon on periaatteessa otettava 
kaikki sääntelyn aiheuttamat kustannukset. Näin ollen arviointiin on sisäl-

                                                      
99 Tosin joskus on ollut havaittavissa, että lainsäädäntöön reagoidaan ikään kuin 
ennakkoon ja vaikutukset ilmenevät hyvinkin nopeasti. 
100 Ks. myös Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomuk-
set 195/2009. 
101 Tätä kirjoitettaessa esille nousi keskusteluissa se, tulisiko käsitteen kustannus-
tehokkuus sijasta käyttää termiä kustannusvaikuttavuus. 
102 Rajakustannuksilla tarkoitetaan yllä niitä kustannuksia, joita yhden lisähait-
tayksikön vähentämisestä aiheutuu. 
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lytettävä erilaiset hallinnolliset kustannukset riippumatta siitä, aiheutuvat-
ko ne julkisvallalle tai yksityisille talousyksiköille, transaktiokustannukset 
(eli liiketoimista aiheutuvat kustannukset) sekä erilaiset laite- yms. inves-
tointeihin uhratut kustannukset. 

Energia-avustuksia koskeva lainsäädäntö tarjoaa tässäkin yhteydessä 
esimerkin siitä, kuinka kustannustehokkaasti se täyttää säädöksille asetetut 
tavoitteet. Laatukriteeri on purettavissa muutamaan yleiseen kommenttiin: 
− esimerkiksi, jos energia-avustus on mitoitettu niin alhaiseksi, ettei se 

ohjaa käyttäytymistä, ei se voi ohjata – määritelmällisesti – käyttäy-
tymistä myöskään kustannustehokkaasti 

− jos energia-avustus kohdistuu epäjohdonmukaisella tavalla eri kohtei-
siin, ohjaus on helposti kustannustehotonta. 

Mitä hallinnollisesti raskaammasta lainsäädännöstä on kysymys – esimer-
kiksi lain tulkinnanvaraisuuksien vuoksi -, sitä kustannustehottomampi 
energia-avustus on.103 

4.4.2 Dynaaminen tehokkuus 

Sääntely on dynaamisesti sitä tehokkaampaa, mitä paremmin se kannustaa 
uusien teknologisten ja organisatoristen innovaatioiden tekemiseen. Huo-
mionarvoinen piirre on se, ettei pelkästään immateriaalioikeudellinen 
sääntely, kuten patentit ja tekijänoikeudet, ole tässä suhteessa keskeisessä 
asemassa, vaan periaatteessa kaikkien sääntelyvaihtoehtojen tarkoituk-
senmukaisuutta voidaan arvioida dynaamisen tehokkuuden valossa. Siitä 
huolimatta, että dynaamiset vaikutukset voivat heijastua ensisijaisesti yk-
sityiselle sektorille, on niillä tyypillisesti myös ulkoisvaikutuksia, jotka 
ulottuvat valtiovaltaan saakka. Samoin, jos lainsäädäntö onnistutaan sää-
tämään dynaamisesti tehokkaaksi, tarve tukea innovaatioita valtion varoin 
voi vähetä.104 

Käsillä olevasta arviointikriteeristä ei ole pitkä matka sen analysoimi-
seen, onko lainsäädännöllä innovaatioihin kannustavaa vaikutusta. Kysy-
mys on luonnollisesti tärkeä, mutta samalla se on kiistatta poikkeukselli-
sen haastava niin tutkimuksellisesti kuin tarkastustoiminnassa. Viimeksi 
mainittu ei kuitenkaan poista sen relevanttiutta. On nimittäin epätoivotta-

                                                      
103 Ks. myös Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomuk-
set 195/2009 autoverotusta koskien. Sanotussa kertomuksessa ei tosin tehdä sel-
keää eroa kustannustehokkuuden ja hallinnollisen tehokkuuden välillä. 
104 Ks. myös Valtiontalouden tarkastusviraston toiminnantarkastuskertomus 
106/2005. 



 

 40

vaa, jos lainsäädäntöä motivoidaan myönteisillä vaikutuksilla innovatiivi-
suuteen, eikä näiden vaikutusten olemassaolosta ole kuitenkaan minkään-
laista empiiristä näyttöä. 

Muun muassa seuraavilla kysymyksillä olisi teeman kannalta merkitys-
tä: 
− Missä määrin ja millä näkökohdilla lakiesityksissä on perusteltu sitä, 

että esitykset vaikuttaisivat myönteisesti innovatiivisuuteen?105 
− Minkälaisella tietopohjalla innovaatiovaikutusten erittely lepää? 
− Onko innovaatiovaikutuksien osalta organisoitu jälkiseurantaa? 

4.4.3 Hallinnollinen tehokkuus 

Mitä alhaisimmin hallinnollisin kustannuksin sääntely toimii, sitä hallin-
nollisesti tehokkaampana sitä voidaan pitää106. Sääntelyteoreettisessa kir-
jallisuudessa otetaan tällöin huomioon yhtä lailla julkisvallalle kuin yksi-
tyisille talousyksiköille koituvat hallintokustannukset. Valtiontalouden 
kannalta keskeisessä asemassa ovat luonnollisesti valtiolle lainsäädännös-
tä aiheutuvat hallinnolliset kustannukset, kuten lainvalmistelusta koituvat 
kustannukset, viranomaisvalvonnasta aiheutuvat kustannukset sekä tuo-
mioistuinlaitokselle koituvat kustannukset. Tärkeitä arvioinnin kohteita 
ovat tällöin muun muassa, mitkä tekijät vaikuttavat valtiovallalle lan-
keavien hallinnollisten kustannusten suuruuteen; millä tavoin niitä voitai-
siin supistaa; sekä se, miten hyvin lakiesityksissä on onnistuttu ennakoi-
maan hallintokustannusten suuruus. 

Hallinnollisen tehokkuuden kannalta tärkeätä on muun muassa käyttää 
käsitteitä johdonmukaisesti. Tämän vuoksi on esimerkiksi perusteltua, että 
valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi annetussa laissa pieni 
ja keskisuuri yritys on määritelty tukeutuen Euroopan yhteisön komission 
suositukseen107. Toisaalta EU-sääntelyn ei ole katsottu kaikin osin vastaa-
van rakenteeltaan ja kirjoitustavaltaan hyvälle kotimaiselle lainsäädännöl-
le asetettavia vaatimuksia. Esimerkiksi sääntelyn rakennetta ja terminolo-
giaa ei ole pidetty johdonmukaisina sen paremmin kunkin säädöksen si-
sällä kuin eri säädösten välillä, eivätkä säännökset ole tarpeeksi tarkkara-

                                                      
105 Lähtökohtaisesti ongelmana yllä mainitussa mielessä on se, että lakia on help-
po motivoida positiivisilla vaikutuksilla innovatiivisuuteen, mutta toisaalta tätä 
on jälkikäteen hankala näyttää toteen. 
106 Hallinnollisen tehokkuuden yhteydessä voidaan havaita, että lainsäädäntöä 
lopputuotteena ja lainsäädäntökapasiteettia koskevat kysymykset ja teemat sivua-
vat olennaisesti toinen toisiaan. 
107 Lain 4 §:n 1 kohta. 
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jaisia ja täsmällisiä muun muassa viranomaisten harkintavaltaa ja toimi-
valtuuksia koskevien säännösten osalta.108 Toisaalta edellä mainittua ei 
pidä lukea niin, etteikö EU:ssa olisi pyritty tekemään varsin paljon työtä 
laadukkaan lainsäädännön kehittämiseksi109. 

Käytännössä lainsäädäntö saattaa olla hyvin pirstaleista, minkä johdosta 
osaltaan myös hallinto ja organisaatio voivat olla hyvin hajanaisia. Esi-
merkiksi mielenterveyspalveluja ohjaavan lainsäädännön toimivuutta kos-
kevassa tarkastuskertomuksessa 194/2009 kiinnitettiin tähän seikkaan 
huomiota. Sääntelyn pirstaleisuus saattaa ilmetä ensinnäkin vertikaalisesti, 
toisin sanoen sääntelyssä operoidaan paljon lakia alemmantasoisilla nor-
meilla. Esimerkiksi talousarviolaissa viitataan noin 30 kertaa asetuksiin. 
Talousarviolainsäädännön sisällön selvittämiseksi lain rinnalla on siis lu-
ettava huolella myös lakia alemmantasoisia normeja.110 Pirstaleisuus saat-
taa ilmetä myös horisontaalisesti, mikä heijastuu erityisesti siinä, että lais-
sa viitataan laajalti muihin lakeihin. Esimerkkinä mainittakoon kunnan pe-
ruspalvelujen valtionosuudesta annettu laki, jossa viitataan kymmeniin 
muihin lakeihin.111 Tämä on luonnollisesti omiaan hankaloittamaan oike-
ustilan hahmottamista. 

Oma lukunsa on niin sanottu hallinnollinen taakka, joka aiheutuu yri-
tyksille lakisääteisten velvollisuuksien täyttämisestä. Tähän problematiik-
kaan on kiinnitetty erityistä huomiota EU:n tasolla samoin kuin useissa jä-
senmaissa, Suomi mukaan lukien. Maassamme tavoitteena onkin, että hal-
linnollista taakkaa vähennettäisiin 25 % vuoteen 2012 mennessä vuoden 
2006 tasoon verrattuna.112 

Säädöshuollolla on relevanssia monen laatukriteerin kannalta, mutta 
tässä se yhdistetään hallinnolliseen tehokkuuteen.113 Laadukasta lainsää-

                                                      
108 Oikeusministeriön lausuntoja ja selvityksiä 2007:7 (valtiovarainministeriön 
kannanotto). 
109 Ks. yllä mainittuun liittyen esimerkiksi KOM(2006) 690 lopullinen, 
KOM(2008) lopullinen sekä KOM(2009) 17 lopullinen. 
110 Yllä mainittu tarjoaa jo sellaisenaan osasyyn sille, että talousarvio-
lainsäädäntö olisi otettava kokonaisuudistuksen ja samalla säädöshuollon koh-
teeksi. Toinen – ja ehkä merkittävämpi – syy on se, että talousarviolaki on käynyt 
voimassaolon aikana läpi lähes 20 muutosta. Tällaisissa muutosolosuhteissa laki 
kuin laki menettää paitsi johdonmukaisen systematiikan myös selkeyden ja ym-
märrettävyyden. 
111 Ks. myös HE 174/2009 vp. 
112 Ks. Suomen osalta esimerkiksi Työ- ja elinkeinoministeriö 1.9.2010. 
113Ks. myös Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 
195/2009, jossa suositeltiin useaan kertaan muutetun autoverolain kirjoittamista 
uudelleen ja saattamista lakiteknisesti helpommin ymmärrettävään muotoon. 
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däntöä tavoiteltaessa huomioon on otettava muun muassa se, miten tarkoi-
tuksenmukaisesti pidemmän aikaa voimassa olleet lait toimivat. Esimer-
kiksi lakiehdotus saattaa olla alun perin kaikin puolin perusteltu ja tarkoi-
tuksenmukainen, mutta ajan kuluessa se ei enää pysty täyttämään sille tar-
koitettua funktiota muuttuneissa olosuhteissa. Lainsäädäntöä on siis arvi-
oitava jatkuvasti muun muassa, jotta vanhentuneet säädökset saadaan ku-
mottua. Tässä mielessä säädöshuolto on keskeinen osa laadukasta lainsää-
däntöpolitiikkaa.114 

OECD (2010a) onkin kiitellyt Suomea siitä, että säädöshuoltoa koroste-
taan paremman sääntelyn strategian osana. Tältäkin osin – kuten monin 
kohdin muutoin – voi toisaalta kysyä, kuinka hyvin säädöshuolto on käy-
tännössä pantu täytäntöön. Esimerkiksi, eikö ympäristönsuojelulaki ole 
siinä määrin vaikeaselkoinen, että kokonaisvaltainen säädöshuolto olisi jo 
paikallaan? Tähän seikkaan on kiinnittänyt huomiota esimerkiksi perus-
tuslakivaliokunta lausunnossaan PeVL 23/2009 vp. Valtiontalouden tar-
kastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomuksessa 194/2009 lähdettiin 
puolestaan siitä, että mielenterveyslain päivittäminen ei olisi riittävää, 
vaan laki olisi kirjoitettava kokonaan uudelleen.115 

Tärkeä kiinnekohta tässä suhteessa on myös lainsäädäntösuunnitelma, 
jossa säädöshuollon tehostaminen nostetaan yhdeksi viidestä hallituksen 
säädöspoliittisesta toimenpiteestä. Esille tuodaan muun muassa yksinker-
taistamiseen tähtäävien toimien ja eri oikeudenalojen kokonaisuudistusten 
toteuttaminen; päällekkäisen sääntelyn purkaminen; keskeisten säännösten 
sisällyttäminen yleislakeihin; erityislakeihin sisältyvien poikkeussäännös-
ten vähentäminen; lakiehdotusten tarkastaminen oikeusministeriön tarkas-
tusosastossa; sekä perustuslakikoulutuksen ja -ohjauksen lisääminen. Li-
säksi ministeriöt raportoivat toimintakertomuksissaan hallinnonalallaan 
toteutetuista lainsäädännön yksinkertaistamishankkeista. 

Euroopan komissio (2006) on parempaan sääntelyyn viitaten tuonut esil-
le muun muassa säädösten konsolidoinnin eli koontamisen. Tämä tarkoit-
taa käytännössä usein sitä, että hajanainen joukko direktiivejä kootaan yh-
deksi direktiiviksi. Kansallisella tasolla koontaminen tarkoittaisi erityisesti 
sitä, että hajallaan olevia lakeja yhdistettäisiin yhdeksi laiksi116. Tätä voi 
                                                      
114Ks. esimerkiksi TrVM 8/2010 vp. Ks. myös Oikeusministeriön lausuntoja ja 
selvityksiä 2007:7, jossa kritisoidaan sitä, että verolainsäädännön vuosihuolto on 
viime vuosina laiminlyöty. 
115 Ks. myös Oikeusministeriön lausuntoja ja selvityksiä 2007:7 (maa- ja metsäta-
lousministeriön kannanotto), jossa kiinnitetään huomiota aloihin, joilla nopeasti 
muuttuva EU-sääntely edellyttää jatkuvasti uusia säädöksiä. 
116 Ks. myös HE 162/2006 vp, jossa avustusjärjestelmää selkeytettiin yhdistämäl-
lä tuolloin voimassa olleita tukijärjestelmiä. 
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samalla – onnistuessaan - pitää ilmentymänä säädöshuollosta. Toisaalta 
säädösten koontaminen ei ole kuitenkaan eikä tietenkään varma keino pa-
remman sääntelyn turvaamiseksi. Lisäksi voi kysyä, onko lainvalmisteli-
joilla useinkaan aikaa ja muita voimavaroja sanotunlaiseen koontamistyö-
hön varsinkin, jos alan lainsäädäntö on jatkuvassa muutostilassa. 

Toisaalta tässä yhteydessä on paikallaan panna merkille, että oikeusmi-
nisteriössä tarkastettujen säädösluonnosten lakitekninen taso on viime 
vuosina heikentynyt, eikä suunnan muutoksesta ole viitteitä.117 

Osittain edelliseen liittyen lainsäädännön selkeys tai läpinäkyvyys on 
keskeinen laatukriteeri hallinnollisen tehokkuuden kannalta, mutta sillä 
saattaa olla merkitystä myös vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden se-
kä dynaamisen tehokkuuden kannalta. Lähtökohtaisesti lainsäädännön 
selkeyden voi olettaa puhuvan tarkkarajaisten normien puolesta. Toisaalta 
tarkkarajaiseen sääntelyyn nojaaminen saattaa johtaa hyvin raskaaseen ja 
monimutkaiseen sääntelyyn. Näin on erityisesti silloin, kun sääntelyn 
kohde on hyvin heterogeeninen ja dynaaminen. Viimeksi mainituissa ta-
pauksissa sääntelyn joustavuutta onkin tavallisesti lisättävä, ja äärimmil-
lään voidaan turvautua yleislausekkeiden hyväksikäyttöön.118 

Lainsäädännön läpinäkyvyys voi ilmetä toki muutoinkin. Esimerkiksi 
rikoslain 47 luvussa säädetään kiskonnantapaisesta työsyrjinnästä, mutta 
samassa luvussa ei ole kuitenkaan säädetty teon törkeästä tekomuodosta. 
Törkeä tekomuoto on kuitenkin rangaistava, mutta rikoslain 36 luvun 7 
§:n mukaan törkeänä kiskontana. Valittu lainsäädäntötekniikka saattaa 
osaltaan hämärtää sitä, että törkeä kiskonnantapainen työsyrjintäkin on 
rangaistavaa, ja näin ollen teosta erillisen säännöksen ottaminen rikoslain 
47 lukuun olisi sääntelyn läpinäkyvyyden parantamiseksi perusteltua119. 

Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuksissa on ajoittain jouduttu ot-
tamaan kantaa lasinsäädännön hallinnollisiin kustannuksiin, tavallisimmin 
tosin yhtenä osakysymyksenä tarkastuksessa. Tässä voidaan viitata esi-
merkiksi sotu-kokeilun vaikutuksia koskevaan tarkastukseen, jossa arvioi-
tiin vaikuttavuuden ohella myös kokeilun hallinnoinnin ja valvonnan to-
teutumiseen liittyviä ongelmia. Tarkastuksessa havaittiinkin ongelmia ve-
rohallinnon maksuvapautuksen seurantajärjestelmässä, de minimis -tuen 
seurannassa sekä toimialojen oikeellisuuden tarkistamisessa.120 Autovero-

                                                      
117 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 14/2009. 
118 Ks. esimerkiksi Kaplow (1995). 
119 Ks. myös TrVM 9/2010 vp – M 8/2010 vp. 
120 Valtiontalouden tarkastusviraston toiminnantarkastuskertomukset 153/2007. 
Yllä mainitunlaiset tarkastushavainnot ovat arvokkaita, kun vastaavanlaista lain-
säädäntöä myöhemmin kehitetään. 



 

 44

tusta koskeneessa tarkastuksessa 195/2009 puolestaan havaittiin, että käy-
tettyjen autojen verotus oli jäänyt hallinnollisesti huonoksi varsinkin ver-
rattaessa sitä uusien autojen verotukseen. Hallinnollisen tehokkuuden nä-
kökulmasta autoverotuksen ongelmallisuutta indikoi muun muassa poik-
keuksellisen suuri verovalitusten määrä. 

4.5 Tasapuolisuus 

Ajoittain tarkastusviraston kertomuksissakin on puututtu lainsäädännön 
epätasapuolisuuteen.121 Esimerkiksi asiakasmaksulainsäädäntöön sisälty-
vän ajatuksen yhdenvertaisesta kohtelusta ei ole katsottu käytännössä to-
teutuneen: maksullisuus ja maksuttomuus ovat saattaneet olla sidoksissa 
palveluiden organisointiin eikä itse palveluun, ja lainsäädäntö on yhden-
vertaisuuden sijasta paremminkin edistänyt asiakkaiden alueellista eriar-
voisuutta.122 

Tasapuolisuuden kannalta keskeistä on myös se, päätyvätkö palvelut ja 
muut etuudet niille ja vain niille, jotka tällaisia etuuksia aidosti tarvitsevat. 
Käytännössä voi kuitenkin käydä niin, että etuudet ovat joko ylikattavia 
päätyen niillekin, jotka eivät niitä tarvitse, tai alikattavia, jolloin etuuksista 
jää paitsi sellaisia henkilöitä, jotka näitä etuuksia tarvitsisivat.123 

Varsinkin elinkeinoelämää koskien on viitattu usein neutraliteettiperi-
aatteeseen. Tähän liittyen on mainittu muun muassa kilpailuneutraliteet-
ti124. Sillä on merkitystä myös valtiontalouden kannalta, koska julkisyhtei-
söt ovat muodossa tai toisessa tulleet markkinoille tuottamaan palveluja, 
jollaisia myös yksityiset elinkeinonharjoittajat tuottavat tai voisivat tuot-
taa.125 Joskus kilpailuneutraliteetin turvaamiseen on tähdätty suoraan lain-
säännöksellä, kuten valtion maksuperustelain 4.2 § osoittaa: "Suoritteen 
                                                      
121 Ks. myös Valtiontalouden tarkastusviraston toiminnantarkastuskertomus 
127/2006. 
122 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 
194/2009. Ks. myös Oikeusministeriön lausuntoja ja selvityksiä 2007:7 (Elintar-
viketurvallisuusviraston kannanotto), jossa kiinnitetään huomiota valvontaviran-
omaisten perimien pakollisten maksujen vaikutuksiin erityisesti pienten toimijoi-
den kyseessä ollessa. 
123 Toisaalta, jos etuudet ovat ylikattavia, joudutaan tinkimään sellaisten henki-
löiden etuustasosta, jotka olisivat aidosti tällaisten etuuksien tarpeessa. 
124 Ks. lähemmin esimerkiksi Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustar-
kastuskertomukset 210/2010. 
125 Erityisesti Kilpailuvirasto on joutunut kiinnittämään kriittisesti huomiota yllä 
mainittuun näkökohtaan. 
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tulee olla maksullinen etenkin silloin, kun myös muu kuin valtion viran-
omainen tuottaa sitä tai siihen verrattavaa suoritetta maksullisena tai kun 
suoritteen tuottaminen liittyy vastaanottajan taloudelliseen toimintaan." 

Neutraliteettiperiaatteella on toki muitakin ilmentymiä. Esimerkiksi 
asiakasmaksupolitiikan soveltamiskäytännön olisi oltava valtakunnallises-
ti yhdenmukainen eikä suinkaan kuntakohtaisista tulkinnoista johtuen 
mielivaltaisesti erilainen126. 

Neutraliteettihäiriöt voivat johtaa verotuksessa epätoivottaviin verontor-
juntareaktioihin, joiden valtiontaloudellisesti kielteiset vaikutukset ovat 
mitä ilmeisimmät127. Neutraliteettihäiriöt ovat usein omiaan johtamaan 
myös suuriin hallinnollisiin kustannuksiin niin julkisvallalle kuin yksityi-
sille talousyksiköille. Lisäksi neutraliteettihäiriöihin tavanomaisesti liittyy 
ns. rent seeking -ilmiö: mikäli tietylle taholle, esimerkiksi elinkeinoelä-
män alatoimialalle tarjotaan tietty etuus (esimerkiksi yritys- tai verotuki), 
myös muut elinkeinonharjoittajat ovat vaatimassa vastaavia etuuksia itsel-
leen. 

Päätteeksi mainittakoon, että oikeudenmukaisuutta voidaan mitata sillä, 
miten laki vaikuttaa tulon- ja varallisuudenjaon tasaisuuteen. Tässä suh-
teessa sääntely voi olla tulonjakovaikutuksiltaan regressiivistä, suhteellista 
tai progressiivista. Kysymys ei ole tällöin pelkästään tulonjaosta yhteis-
kunnassa, vaan esimerkiksi siitä, että vaikutuksiltaan hyvin regressiivinen 
lainsäädäntö saattaa osaltaan lisätä rikollisuutta yhteiskunnassa. Viimeksi 
mainitulla voi olla puolestaan merkittäviä valtiontaloudellisiakin impli-
kaatioita. 

4.6 Lainsäädäntökapasiteetin 
arviointikriteereistä 

Lainsäädäntökapasiteetilla tarkoitetaan valtioneuvoston ja ministeriöiden 
kykyä tai edellytyksiä tuottaa laadukasta lainsäädäntöä128. Tätä taustaa 

                                                      
126 Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 
194/2009. Ks. yleisemmin viranomaisten perimistä valvontamaksuista Valtionta-
louden tarkastusviraston toiminnantarkastuskertomus 129/2006. 
127 Ks. viimeksi mainittuun liittyen esimerkiksi Tikka (1972). Kysymys on paitsi 
verotulojen menetyksestä myös lainsäädännön muutostarpeiden ja hallinnoinnin 
aiheuttamista lisäkustannuksista. 
128 Lainsäädännön laadukkuus ymmärretään tässä esityksessä eriteltyjen kritee-
reiden perusteella. 
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vasten on havaittavissa se, että lainsäädäntökapasiteetilla on kiinteä yhteys 
ohjausjärjestelmätarkastuksiin129.   

Ympäristöministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmää koskeneessa tu-
loksellisuustarkastuksessa 220/2011 on eritelty hyvin säädösvalmistelun 
johtamista ja organisointia asianomaisessa ministeriössä. Tällöin tavoit-
teeseen liittyen on nostettu esille seuraavat kriteerit: 
− Säädösvalmistelu on ohjeistettu. 
− Valmistelun johto- ja vastuusuhteet on määritelty. 
− Säädösvalmistelu on suunniteltu, aikataulutettu ja resursoitu. 
− Säädöshankkeita hallitaan konkreettisella ohjelmalla. 
− Valmistelu on ministeriön osastojen suhteen sekä myös poikkihallin-

nollisesti koordinoitu. 
− Säädösvalmistelu ja sen seuranta on kirjattu tulossopimukseen. 
− Säädösvalmistelussa arvioidaan vaihtoehtoja. 
− säädösvalmistelussa arvioidaan monipuolisesti vaikutuksia valtioneu-

voston vaikutusarviointiohjeen (2007) mukaisesti. 

Vaikka kyseinen lista koskee ainoastaan ympäristöministeriön hallin-
nonalaan kuuluvaa säädösvalmistelua, vastaavanlaisilla kriteereillä on toki 
painoarvoa yleisemminkin lainsäädäntökapasiteettia arvioitaessa. Toisaal-
ta on syytä painottaa, että mainittu kriteerilista ei ole tyhjentävä. Lisäksi 
yksittäisiä kriteereitä on mahdollista konkretisoida pidemmällekin kuin 
edellä mainitussa listassa on tehty. 

Edellä mainittujen kriteereiden valossa vallitseva säädösvalmistelun tila 
ei yllä kiitettävälle tasolle. Esille on noussut muun muassa se, että valmis-
telun vastuusuhteet eivät ole olleet selkeitä. Toiseksi säädösvalmistelun 
henkilöstövoimavaroja on pidetty riittämättöminä130. Tähän liittyen sää-
döshankkeiden liian tiukkoja valmisteluaikatauluja on kritisoitu131. Kol-
manneksi on ilmennyt ongelmia säädösvalmistelun johtamisessa. Neljän-
tenä ongelmana on ilmennyt avoimuuden periaatteesta ja sidosryhmien 
kuulemisesta poikkeaminen. Viidenneksi sääntelyvaihtoehtojen kuvaami-
nen hallituksen esityksissä on ollut puutteellista. Lisäksi vaikutusarvioin-

                                                      
129 Siitä johtuen, että säädösvalmistelun ohjausjärjestelmätarkastuksen perusteita 
analysoidaan eräässä muussa vireillä olevassa hankkeessa, asiaan ei puututa ko-
vinkaan laajalti tässä yhteydessä. 
130 Voimavarojen riittämättömyyden on katsottu olleen taustasyynä sille, että oi-
keusministeriössä tarkastettujen säädösluonnosten lakitekninen taso on heikenty-
nyt, Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 14/2009. 
131 Tässä voidaan viitata lainsäädäntösuunnitelmaan sisältyviin säädöshankkei-
siin, Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 14/2009. 
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nit ovat olleet puutteellisia: niitä ei tehdä kattavasti eikä niitä organisoida 
riittävästi, minkä ohella asiantuntemusta ei käytetä hyväksi tehokkaasti132. 

                                                      
132 Ks. myös Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 14/2009, jonka mukaan vai-
kutusarvioinnin suunnittelu ja resursointi on ollut harvoin selkeästi vastuutettu 
tai organisoitu ministeriöissä. 
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5 Sääntelyvaihtoehtojen 
valinnasta 

5.1 Sääntelyvaihtoehtojen valinta 
tarkastuskohteena 

Yksi näkökulma lainsäädännön laadukkuutta koskevalla teema-alueella on 
"Sääntelyvaihtoehtojen valinta". Tätä voi pitää keskeisenä osa-alueena jo 
sen vuoksi, että asiaan on kiinnitetty huomiota lainsäädäntösuunnitelmas-
sa133. Suomessa sääntelyvaihtoehtojen vertailun on todettu olevan puut-
teellista134. Ensinnäkään vaihtoehtoja ei useinkaan kartoiteta, vaan lähde-
tään liikkeelle ja päädytään yhteen sääntelyvaihtoehtoon. Toiseksi, vaikka 
vaihtoehtoja olisi lakiesityksessä mainittu, niitä ei kovinkaan seikkaperäi-
sesti vertailla toinen toistensa kanssa. Esimerkiksi kustannus-
hyötyanalyyseja ei ole tehty juuri lainkaan siitä huolimatta, että kysymys 
olisi ollut mittavasta lainsäädäntöhankkeesta135. Tosin kustannus-
hyötyanalyysin läpivieminen voi olla joskus tällaisissa tapauksissa lähes-
tulkoon ylivoimaista kustannusten tai hyötyjen arvottamis- ja mittaa-
misongelmista johtuen136. Kolmanneksi on syytä kiinnittää huomiota sii-
hen, ettei vertailussa tarvittavien arviointikriteerien käyttäminen ole kovin 
kehittynyttä, vaan se vaihtelee tapauskohtaisesti, jos sellaisia käytetään 
ylipäänsä lainkaan. 

Sääntelyvaihtoehtojen vertailussa avainasemassa on ensinnäkin sen kar-
toitus, minkälaisia relevantteja vaihtoehtoja ylipäänsä on käsillä tietyn yh-
teiskuntapoliittisen päämäärän saavuttamiseksi. Toiseksi keskeistä on 
vaihtoehtojen vertailu, jolloin tarvitaan edellä hahmotettuja arviointikri-
teerejä. Kolmanneksi on syytä panna merkille, ettei vertailun perusteella 
välttämättä voida tehdä yksiselitteisiä päätelmiä sääntelyn tarkoituksen-
mukaisuudesta, koska kriteerit eivät ole yhteismitallisia ja/tai kvantifioita-

                                                      
133 Ks. viimeksi mainitusta Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 14/2009. 
134 Näin esimerkiksi Määttä (2009). 
135 Ks. myös Oikeusministeriön julkaisu 2004:4. Toisaalta kustannus-
hyötyanalyysi ei tavallisesti ole paikallaan pienten lakihankkeiden kohdalla. Täl-
löin näet hyödyt eivät kattaisi analyysin kustannuksia. 
136 Ks. esimerkiksi Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastusker-
tomukset 194/2009, joka koskee mielenterveyspalveluja koskevan lainsäädännön 
toimivuutta. 
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vissa olevia. Joka tapauksessa arviointikriteerien nojalla tapahtuva vertailu 
mahdollistaa rationaalisen keskustelun erilaisten sääntelyvaihtojen pa-
remmuudesta toisiinsa nähden. 

Sääntelyvaihtoehtojen valinnassa voi olla kysymys laajoista linjanve-
doista esimerkiksi sen suhteen, otetaanko käyttöön hallinnolliset vai ta-
loudelliset ohjauskeinot.137 Toisaalta kysymys voi olla yksittäisen lain yk-
sityiskohtia koskevista sääntelyvaihtoehdoista, kuten siitä, onko alkoholi-
lain mukainen määräaikainen anniskelulupa myönnettävissä joko yhden 
tai kahden vuoden määräajaksi. 

Edellä esitetystä on pidettävä erossa kysymys siitä, onko tarkoituksen-
mukaisempaa toteuttaa tietyn lain muutos osittaisuudistuksin vai koko-
naisuudistuksena. Tätä on jouduttu pohtimaan esimerkiksi säätiölain osal-
ta.138 Osittaisuudistusta on puolustettu sen nopeudella, mutta toisaalta kri-
tisoitu siitä, että näin on mahdotonta modernisoida lain rakennetta. Koko-
naisuudistuksen kohdalla tilanne on päinvastainen: tällöin on varauduttava 
raskaampaan muutosprosessiin, mutta toisaalta tällöin mahdollistuu koko-
naisvaltainen uudistustarpeen tarkastelu sekä kattava kirjoitusasun ja lain 
rakenteen uudistaminen. 

Edellä esitetty kertoo jo siitä, että lainsäätämisessä ei ole suinkaan eikä 
arvattavastikaan kysymys prosessista, joka kerralla löytäisi maaliinsa. Pi-
kemminkin useita lainsäädäntöuudistuksia leimaa iteratiivinen prosessi. 
Esimerkkinä mainittakoon talousarviolain kumulatiivisen ylijäämän käyt-
töä koskeva sääntely. Asiasta otettiin säännös talousarviolakiin vuonna 
1998. Silloisen säännöksen mukaan kumulatiivista ylijäämää saatiin käyt-
tää talousarvion katteeksi enintään kolmannes varainhoitovuodon lopun 
kumulatiivisesta ylijäämästä. Kaksi vuotta myöhemmin sääntelyä muutet-
tiin siten, että kumulatiivista ylijäämää saatiin käyttää talousarvion kat-
teeksi siltä osin kuin se ylitti 500 miljoonaa euroa. Nyttemmin kumulatii-
visen ylijäämän käyttörajoitus on poistettu kokonaisuudessaan. Tätä pe-
rusteltiin muun muassa sillä, että talousarvio tulee voida kattaa mahdolli-
simman joustavasti kuhunkin taloudelliseen tilanteeseen parhaiten sovel-
tuvalla tavalla, kuten hallituksen esityksessä HE 202/2009 vp todetaan. 

                                                      
137 Tässä esityksessä on ensisijaisesti pyritty hahmottamaan nimenomaan laajoja 
linjanvetoja sääntelyvaihtoehtojen valinnassa. Tosin tältäkään osin ei pyritä tyh-
jentävään esitykseen. Esimerkiksi kysymys siitä, olisiko tietystä asiakokonaisuu-
desta säädettävä yleislailla vai erityislaeilla, on laaja-alainen linjanveto säänte-
lyvaihtoehdoista. Ks. esimerkiksi Oikeusministeriön lausuntoja ja selvityksiä 
2007:7 (liikenne- ja viestintäministeriön kannanotto), jossa puhutaan yleislakien 
puolesta. Yleislakeja voikin puoltaa usein sillä, että näin voidaan hyödyntää mit-
takaavaetuja niin lainsäätämis- kuin lainsoveltamisvaiheessa. 
138 Oikeusministeriön mietintöjä ja lausuntoja 52/2010. 
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Iteratiivinen prosessi kuvastaa osaltaan sitä, ettei voimassaolevaa lain-
säädäntöä tule tarkastuskohteena kunnioittaa liikaa. Jos lainkohta on valti-
ontalouden hoidon kannalta epätarkoituksenmukaisesti laadittu, sitä on 
uskallettava kritisoida ja sen muutosta ehdottaa. 

Lainsäädännön muutoksiin liittyy vielä yksi relevantti kysymys: Kuinka 
paljolti voidaan nojata sen varaan, että tarvittavat oikeustilan muutokset 
tapahtuisivat oikeuskäytännössä, eikä lainmuutoksia tarvittaisi? Ensinnä-
kin oikeuskäytännön muutos on hyvin aikaa vievä prosessi, koska se edel-
lyttää viime kädessä korkeimpien oikeusasteiden päätöksiä. Toiseksi pro-
sessi olisi myös erittäin epävarma, koska olisi oltava ylipäänsä tapauksia, 
jotka päätyisivät tuomioistuimeen ja sen jälkeen muutoksenhakuteitse 
korkeimpiin oikeusasteisiin. Kaiken lisäksi tuomioistuimeen päätyvät ta-
paukset eivät välttämättä edusta kattavasti muutostarpeiden kannalta rele-
vantteja ilmiöitä. Ongelmallista olisi myös se, että tuomioistuimet ovat 
riippumattomia. Miten tähän sopii se, että ulkopuoliset tahot – ilman lain 
muutosta – voisivat edellyttää oikeustilan muutosta? Edellä esitetyn valos-
sa voikin lähteä erittäin pitkälti siitä, että oikeustilan muuttaminen edellyt-
tää lainmuutosta, pelkästään oikeuskäytännön muutoksen varaan toiveita 
ei kannata rakentaa. 

Kuten edellä viitattiin, hallitus on korostanut lainsäädäntösuunnitelmas-
sa vaihtoehtojen arvioinnin lisäämistä.139 Tämä muodostaa hyvän perustan 
sen arvioimiseksi, onko näin todella tapahtunut. 

Kattava kuva vaikutuksista on nähty tärkeäksi, jotta ehdotuksia voidaan 
räätälöidä, ja jotta ne vaikuttaisivat tavoitellulla tavalla sekä siten, että 
kielteiset sivuvaikutukset jäisivät mahdollisimman pieniksi.140 Tästä Eu-
roopan komission (2006) näkökannasta paljastuu se, ettei vaikutusarvioin-
ti suinkaan tapahdu sen jälkeen, kun sääntelyvaihtoehto on jo valittu ja 
muokattu lopulliseen muotoonsa, vaan vaikutusarviointi on elimellinen 
osa sääntelyvaihdon valintaa ja ehdotuksen muokkaamista lopulliseen 
muotoonsa. Vaikutusarviointi on esimerkiksi Euroopan unionissa johtanut 
eräissä tapauksissa siihen, että alun perin suunnitellusta direktiivistä on 
luovuttu ja sen sijasta on annettu ohjeellinen suositus, tai siihen, ettei sito-
via toimenpiteitä ylipäänsä ole katsottu tarpeellisiksi.141 

Suomessa sanotunlainen lähestymistapa on varsin vieras. Hallituksen 
esitysten perusteella muodostuu pikemminkin kuva, että alun perin on jo 
lyöty kiinni valittu sääntelyvaihtoehto. Tämän jälkeen sen osalta esitetään 

                                                      
139 Ks. myös Oikeusministeriön julkaisu 2004:4 ja Oikeusministeriön julkaisu 
2007:6. 
140 Euroopan komissio (2006). 
141 Euroopan komissio (2006). 
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muodollisesti arvioita potentiaalisista vaikutuksista, mutta tämäkin tapah-
tuu hyvin ylimalkaisesti. Maamme lainvalmistelutyössä on siis pitkälti 
laiminlyöty se lähtökohta, että vaikutusarviointi on osa sääntelyvaihtoeh-
don valintaa ja muokkaamista.142 Tätä lähestymistapaa kuvastaa myös 
OECD:n (2010a) toteamus Suomea koskevassa maaraportissa: "päätöksiä 
tehdään pikemminkin pitkälti lukkoon lyötyjen lakitekstien kuin sellaisten 
toimintapoliittisten ehdotusten pohjalta, joissa vaihtoehdot (kuten toimi-
matta jättäminen tai sääntelyn vaihtoehdot) ovat yhä avoinna."143 

Ministeriöiden arvioiden mukaan selostus sääntelyvaihtoehdoista on 
noin neljässä prosentissa hallituksen esityksistä. Oikeusministeriön tarkas-
tusosaston mukaan tällaisia vertailuja olisi ollut vuonna 2008 noin kym-
menessä prosentissa hallituksen esityksistä.144 

Toisaalta vaihtoehtoisia ohjauskeinoja on usein arvioitu jo ennen kuin 
lainsäädäntöhanketta on varsinaisesti päätetty aloittaa. Tämä on ollut omi-
aan johtamaan siihen, että hallituksen esityksistä saatavat tiedot vaihtoeh-
tovertailusta ovat puutteellisia. Toisaalta on korostettu kuitenkin sitä, että 
jos hallituksen esityksen antamiseen päädytään, tulisi perustella lainsää-
dännön käyttö ohjauskeinona ja toisaalta sille vaihtoehtoiset keinot.145 

Valtiontaloudellisesti asiakokonaisuuden merkitystä on – kuten yleensä-
kin lainsäädännön laadukkuutta – vaikea arvioida. Esimerkiksi välittömien 
kustannusten voi olettaa jopa kasvavan, mitä seikkaperäisimmin sääntely-
vaihtoehtoja arvioidaan lakiesitysten yhteydessä. Toisaalta hyödyt muo-
dostuvat nimenomaan välillisesti. Ensinnäkin epätarkoituksenmukainen 
sääntelyvaihtoehdon valinta luo paineita lainsäädännön ennenaikaiseen 
muutokseen, mikä aiheuttaa kustannuksia monessa muodossa. Toiseksi 
hyötyjä muodostuu siitä, että lainsäädäntötyössä yleisemminkin pystytään 
tekemään tarkoituksenmukaisin sääntelyvaihtoehdon valinta (spill over -
vaikutukset). 

Valtiontaloudellisesti positiivinen seikka on se, jos vaihtoehtojen aktii-
visemman arvioinnin ansiosta pystytään oikeudellisen sääntelyn sijasta 
paremmin hyödyntämään ei-oikeudellista sääntelyä, kuten itse- tai yhteis-
sääntelyä. 

Sääntelyvaihtoehtojen arviointi on nähtävä paitsi yleisellä tasolla, jolloin 
ongelmaksi muodostuu esimerkiksi analysointi siitä, onko ei-
oikeudellinen sääntely oikeudellista sääntelyä tarkoituksenmukaisempi 
vaihtoehto, myös yksityiskohtaisemmalla tasolla, jolloin arvioidaan vali-

                                                      
142 Vrt. Vaikutusarvioinnin asiantuntijajaoston muistio 16.11.2009. 
143 Epävirallinen käännös. 
144 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 14/2009. 
145 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 14/2009. 
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tun sääntelyvaihtoehdon osalta vaihtoehtoisia toteutustapoja. Tältä osin 
kysymys liittyy olennaisesti muun muassa sääntelyn yksinkertaistamis-
toimiin146. 

5.2 Lainsäädännön tarve 

5.2.1 Alustavaa arviointia 

Taloustieteessä lainsäädäntöä legitimoidaan erityisesti markkinahäiriöillä, 
toisin sanoen sellaisilla markkinoiden epäonnistumisilla, jotka estävät 
voimavarojen tehokkaan kohdentumisen. Markkinahäiriöistä puhuttaessa 
kysymykseen tulevat erityisesti seuraavat markkinoiden epäonnistumiset: 
ulkoisvaikutukset (yhtä lailla ulkoishyödyt kuin ulkoishaitat)147, jul-
kishyödykkeet ja yhteishyödykkeet, epäsymmetrinen informaatio sekä 
epätäydellinen kilpailu.148 

Huomion kiinnittäminen markkinahäiriöihin saattaa osaltaan auttaa 
hahmottamaan paremmin sitä, onko lainsäädäntö aidosti tarpeen. Varsin 
usein onkin havaittavissa, että lainsäädäntö on perusteltavissa esimerkiksi 
erilaisilla ulkoishaitoilla tai talousyksiköiden välisellä epäsymmetrisellä 
informaatiolla. Asia erikseen on se, ettei tällöinkään pidä oikopäätä ryhtyä 
sääntelytoimiin, jos niistä aiheutuvat hallinnolliset ja muut kustannukset 
muodostuisivat saavutettavissa olevia hyötyjä suuremmiksi.149 Tätä voi 
tavallisesti pitää myös valtiontaloudellisesti perusteltuna. 

Toisaalta ei pidä unohtaa sitäkään mahdollisuutta, että lainsäädännön 
taustalla voivat olla tehokkuuden sijasta oikeudenmukaisuustavoitteet. 
Viimeksi mainitulla tarkoitetaan erityisesti sitä, että lainsäädännöllä tähdä-
tään tulon- ja varallisuudenjaon tasoittamiseen. Oikeudenmukaisuustavoit-

                                                      
146 Ks. myös Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 18/2007. 
147 Esimerkiksi ulkoishyödyt voivat puhua sen puolesta, että julkisoikeudellisista 
suoritteista perittävät maksut peritään omakustannusarvoa alempana tietyissä 
tapauksissa. Toisin sanoen näistä suoritteista on hyötyä paitsi suoritteen hankki-
jalle itselleen myös muille tahoille. Valtion maksuperustelain 6.3 §:ssä on havait-
tavissa tällaista logiikkaa sen ohella, että maksualennuksia voi perustella oikeu-
denmukaisuudesta käsin. 
148 Ks. yleisellä tasolla markkinahäiriöistä lainsäädännön perustana esimerkiksi 
Määttä (2009). 
149 Hallinnollisten kustannusten ohella huomioon pitäisi ottaa esimerkiksi se, että 
lainsäädännön vuoksi saattaa muodostua merkittäviä hyvinvointi- eli tehokkuus-
tappioita, toisin sanoen laki ei suinkaan oikaise vaan väristää käyttäytymistä te-
hokkaaseen vaihtoehtoon verrattuna. 
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teitakin edistettäessä tulee tähdätä muun muassa siihen, että minimoidaan 
hallinnolliset kustannukset, hyvinvointitappiot ja tarpeettomat tulonsiir-
rot150. Viimeksi mainittuja päämääriä voi luonnollisesti pitää valtiontalou-
dellisestikin tärkeinä. 

Useissa yhteyksissä puhutaan ainoastaan siitä, onko tietty laki ylipäänsä 
tarpeen vai ei. Täsmennyksen vuoksi on kuitenkin paikallaan todeta, että 
kysymys voi olla myös siitä, tarvitaanko laissa tiettyä pykälää vai ei. Esi-
merkiksi tarvitaanko säätiölaissa erityisiä lainkohtia epäitsenäisiä säätiöitä 
silmällä pitäen, on tällainen kysymys.151 Samoin voidaan viitata valtion 
maksuperustelain 7.3 §:ään, jonka mukaan määräävässä markkina-
asemassa olevan viranomaisen suoritteiden hinnoittelussa on otettava 
huomioon kilpailunrajoituslain määräävän markkina-aseman väärinkäyt-
töä koskevat säännökset. Tämä säännös on käytännössä tarpeeton, koska 
asia olisi ratkaistavissa pelkästään kilpailunrajoituslain tulkinnalla. Oike-
ustilan läpinäkyvyyden kannalta olisi ollut riittävää, että asiasta olisi ollut 
maininta lain esitöissä, kuten on ollutkin152. 

Lainsäädännön tarpeen kannalta avainasemassa ovat kokonaisuutena ar-
vioiden ainakin seuraavat seikat. Ensinnäkin onnistuvatko markkinat jo 
sellaisenaan korjaamaan markkinahäiriön? Takuun käyttö on esimerkki 
siitä, miten markkinat voivat lieventää epäsymmetrisen informaation on-
gelmaa eikä lainsäädäntöä välttämättä tarvita.153 Samoin on pantava mer-
kille se, että muun muassa yritystoiminnassa sosiaaliset normit ohjaavat 
yritysten käyttäytymistä, eivät niinkään lainsäädännön asettamat vaati-
mukset154. Toiseksi ainoastaan markkinat eivät epäonnistu, vaan myös 
lainsäätäjä voi epäonnistua. Viimeksi mainittuun liittyen puhutaankin 
sääntelyhäiriöistä (government failures). Lisäksi aina on otettava – ainakin 
periaatteellisella tasolla - huomioon kustannus-hyötyanalyysille ominai-
nen ajattelutapa: jos sääntelyn kustannukset ylittävät näin saavutettavissa 
olevat hyödyt, sääntelyyn ei pidä ryhtyä.155 

                                                      
150 Viimeksi mainittu näkökohta viittaa siihen, että esimerkiksi tulonsiirtojen osal-
ta erityishuomio on kiinnitettävä tulonsiirtojen kohdentumiseen. 
151 Oikeusministeriö, Mietintöjä ja lausuntoja 52/2010. 
152 Ks. lähemmin HE 203/1998 vp. 
153 Ks. erityisesti Akerlof (1970), joka sai sittemmin tutkimustensa perusteella ta-
loustieteen Nobel-palkinnon. 
154 Yllä mainitulla tavalla asian ovat muotoilleet esimerkiksi Milgrom & Roberts 
(1992). 
155 Ks. myös Oikeusministeriön julkaisu 2004:4, jossa korostetaan, että hallituk-
sen esityksessä on selvitettävä, miksi ehdotettava laki on tarpeen. 
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5.2.2 Esimerkkinä indeksiehtolaki 

Seuraavassa on esitetty pidemmälle fokusoitu kysymys, joka koskee in-
deksiehtolain156 tarpeellisuutta, koska se on hyvä esimerkki laista, jonka 
tarve on asetettavissa kyseenalaiseksi157. 

Aloitetaan pohdinta yleisemmällä tasolla. Lakien tarkoituksenmukai-
suutta voidaan analysoida kustannus-hyötyanalyysin avulla. Tämä voi ta-
pahtua kvantitatiivisesti erityisesti merkittävimpien lainsäädäntöhankkei-
den tai -kokonaisuuksien yhteydessä, mutta suppeampienkin lakien koh-
dalla asiaa voidaan lähestyä periaatteellisesti kustannus-hyötyanalyysin 
valossa. Seuraavassa indeksiehtolain tarkoituksenmukaisuutta arvioidaan 
juuri tästä näkökulmasta. 

Indeksiehtolaki aiheuttaa neljänlaisia kustannuksia. Ensinnäkin indek-
siehtolain kaltainen määräaikainen – kerrallaan kolmeksi vuodeksi säädet-
ty – lainsäädäntö aiheuttaa lainvalmistelukustannuksia. 

Toiseksi indeksiehtolaki on aiheuttanut lain soveltamiskustannuksia. In-
deksiehtolain tulkintaa koskevat ongelmat ovat päätyneet ajoittain aina 
korkeimpaan oikeuteen saakka, mikä luonnollisesti ei ole tapahtunut kus-
tannuksitta. Lain soveltamiskustannuksia on ollut omiaan lisäämään in-
deksiehtolain 4.2 §:n säännös, jonka mukaan valtiovarainministeriö voi 
hyväksyä indeksiehdon käytön vakiosopimuksessa perustelusta syystä. 

Kolmanneksi indeksiehtolaki on aiheuttanut kustannuksia yrityksille, 
kun nämä ovat sopeuttaneet toimintojaan indeksiehtolain mukaisiksi. In-
deksiehtolaki on omiaan johtamaan lyhytaikaisiin sopimuksiin sen sijaan, 
että sovellettaisiin pitkäaikaista, indeksiehdon sisältävää sopimusta. Sa-
moin indeksiehtolakia voidaan "kiertää" sillä, että säännöllisesti käydään 
hinnan tarkistamisneuvotteluja sopimuslausekkeiden pohjalta. Nämä ilmi-
öt johtavat vääjäämättä transaktiokustannusten nousuun158. 

Neljäs ja vaikeasti konkretisoitava indeksiehtolain kustannuserä on se, 
että yksittäisen lain säätäminen liian kevein perustein voi johtaa siihen, et-
tä muutoinkaan lakien säätämisessä ei olla tarpeeksi kriittisiä. Tarpeetto-
man lain säätämisestä aiheutuu kustannuksia paitsi tällaisten ulkoiskus-
tannusten muodossa myös vaihtoehtoiskustannusten muodossa: kiistatta 

                                                      
156 Laki (1195/2000) indeksiehdon käytön rajoittamisesta. 
157 Ks. myös Määttä (2003). 
158 Yllä mainittua ei voi pitää sopusoinnussa sen kanssa, että yritysten hallinnol-
lista taakkaa on pyrittävä pienentämään. Täsmällisesti ottaen transaktiokustan-
nuksissa ei ole kysymys hallinnollisista kustannuksista tai hallinnollisesta taakas-
ta, mutta toisaalta transaktiokustannuksia voidaan pitää viimeksi mainittuihin 
kustannuksiin verrattavissa olevana eränä. Ks. myös HE 201/2009 vp, jossa vii-
taan elinkeinoelämän kananottoon asiasta. 
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tarpeellisten lakien valmistelulle sekä säädöshuollolle jää voimavaroja vä-
hemmän kuin silloin, jos tarpeettomien lakien säätämistä vältetään. 

Indeksiehtolain kannalta perimmäinen ongelma on se, mikä indeksiehto-
lain vaikuttavuus on. Toisin sanoen pystytäänkö indeksiehtolailla torju-
maan inflaatiota? Toisaalta merkille pantava piirre on se, että indeksiehto-
lain ja inflaation välillä ei ole voitu osoittaa yhteyttä, vaan inflaatiovaiku-
tukset ovat levänneet pitkälti oletusten varassa. Toinen kriittinen havainto 
on se, että indeksiehtolain velvoitteet ovat sangen helposti kierrettävissä, 
mikä luonnollisesti heijastuu heikkona vaikuttavuutena. Kolmas vaikutta-
vuutta olennaisesti heikentävä tekijä on se, että indeksiehtolaissa on lukui-
sa joukko poikkeuksia. Laki on siis tässä valossa alikattava. Lisäksi on 
merkille pantavaa, että indeksiehtolaki koskee ainoastaan sopimuksia, ei 
sen sijaan tuomioistuimen päätöksiä, yhtiöjärjestyksiä tai lakiperusteisia 
indeksisidonnaisuuksia. 

Mielenkiintoinen huomio indeksiehtolakiin liittyen on se, että hallituk-
sen esityksessä HE 109/2006 vp nimenomaan korostettiin tarvetta tehdä 
lain voimassaoloaikana – eli vuoden 2009 loppuun mennessä – selvitys 
indeksiehtolain vaikutuksista vakaaseen hinta- ja kustannuskehitykseen. 
Selvityksessä oli tarkoitus käsitellä myös sopimusoikeudellisia kysymyk-
siä. Valtiovarainvaliokunnan mietinnössä VaVM 38/2009 vp – HE 
201/2009 vp puolestaan korostettiin tarvetta selvittää, onko indeksiehtola-
ki tarpeellinen nykyisissä taloudellisissa olosuhteissa ottaen samalla huo-
mion järjestelmän vaikutukset elinkeinoelämälle. Edellä mainittu puhuu 
osaltaan kriittisen arvioinnin tarpeesta sen suhteen, onko indeksiehtolaille 
enää tarvetta. 

Kokoavasti edellä mainitun valossa indeksiehtolain tarve on asetettavis-
sa kyseenalaiseksi. Indeksiehtolain tarvetta voisi peilata myös sitä taustaa 
vasten, missä määrin vastaavanlaisia lakeja on voimassa muissa maissa. 
Toisin sanoen analyysi ei etenisi pelkästään kotimaisen aineiston varassa, 
vaan siihen liittyisi vahva kansainvälinen, vertaileva osuus. 

5.2.3 Itse- ja yhteissääntely oikeudellisen sääntelyn 
vaihtoehtona 

Siitä huolimatta, että käsillä olisi selkeähkö markkinahäiriö, oikeudellinen 
sääntely ei vääjäämättä ole välttämätöntä. Nykyisin korostetaan nimittäin 
niin meillä kuin erityisesti kansainvälisesti sitä, että tietynlaisiin yhteis-
kunnallisiin ongelmiin puututtaisiin itse- tai yhteissääntelyn tarjoamin 
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keinoin.159 Valtiontaloudellisesti tätä voidaan lähtökohtaisesti pitää perus-
teltuna, koska itse- ja yhteissääntely eivät rasita yhtä lailla valtiontaloutta 
kuin oikeudellinen, käytännössä usein lakitasoinen sääntely. Toisaalta it-
se- ja yhteissääntely eivät suinkaan sovellu kaikkiin olosuhteisiin, jolloin 
tärkeäksi muodostuu niiden reunaehtojen tunnistaminen, jolloin asian-
omaiset sääntelymuodot voisivat tulla kysymykseen.160 

Valaistaan asiakokonaisuutta esimerkkitapauksella siitä, miten Suomes-
sa ei aina välttämättä ole onnistuttu perustelemaan oikein itsesääntelyn 
reunaehtoja. Hallituksen esityksessä HE 32/2008 vp kuluttajansuojalain 
uudistamisesta lähdettiin nimittäin siitä, että itsesääntely ei olisi riittävä 
keino mainonnan eettisten normien noudattamiseksi. Tätä perusteltiin en-
sinnäkin sillä, että itsesääntelyn taustalla olleiden mainonnan eettisen 
neuvoston lausuntojen noudattaminen perustuu elinkeinonharjoittajien va-
paaehtoisuuteen, sekä toiseksi sillä, että toisin kuin itsesääntelyssä viran-
omaisvalvonnalla sanktiojärjestelmineen mahdollistuu velvoittaminen asi-
anomaisten normien noudattamiseen. Hallituksen esityksessä omaksuttu 
kanta on kritiikille erittäin altis, koska itsesääntelylle ovat määritelmälli-
sesti ominaisia juuri sanotunlaiset piirteet. Näin ollen, jos sanotunlainen 
näkemys hyväksyttäisiin, itsesääntely ei voisi tulla kysymykseen säänte-
lyvaihtoehtona lainkaan161. 

Seuraavaan on koottu muutamia kysymyksiä ja muita näkökohtia, jotka 
voisivat elimellisesti liittyä puheena olevaan teemakokonaisuuteen: 
− Minkälaisia ilmentymiä itse- ja yhteissääntelystä on Suomessa sovel-

lettu? Näillä sääntelymuodoilla on hyvin erilaisia toteuttamistapoja, 
joten kovinkaan kategorisia päätelmiä näiden sääntelymuotojen tar-
koituksenmukaisuudesta ei pidä mennä tekemään. 

− OECD (2010a) on kritisoinut sitä, että Suomessa oikeudellisen säänte-
lyn vaihtoehtoja ei oteta vakavasti, vaan lähdetään siitä, että lait ovat 
automaattinen ratkaisu toimintapolitiikan kysymyksiin. Tilanne ei täl-

                                                      
159 Esimerkiksi CE-merkintöjen taustalla on se, että EU:n lainsäädännössä on 
säädetty sertifioinnin vaatimuksista, mutta sertifiointivaltuudet on annettu yksityi-
sille organisaatioille, ks. esimerkiksi Euroopan komissio (2006). Ks. myös HE 
289/2009 vp. 
160 Ks. lähemmin itse- ja yhteissääntelystä esimerkiksi Kyttä & Tala (2008) sekä 
Sorsa (2010). Asiakokonaisuus olisi yleistettävissä koskemaan soft law -
problematiikkaa, johon tässä ei kuitenkaan puututa. Ks. myös Oikeusministeriön 
lausuntoja ja selvityksiä 2007:7 (Elintarviketurvallisuusviraston kannanotto), 
jossa korostetaan soft law'n ongelmallisuutta ja puolletaan sitä, että viranomai-
selle annettaisiin enemmässä määrin oikeus antaa tarpeen vaatiessa toimialaan-
sa liittyviä määräyksiä. 
161 Ks. myös Määttä (2009). 
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tä osin ole muuttunut vuoden 2003 OECD:n maaraportin jälkeen. 
Myös hallituksen lainsäädäntösuunnitelmassa korostetaan erilaisten 
vaihtoehtoisten ohjauskeinojen aktiivista käyttöä.162 

− Minkälaisia valtiontaloudellisia implikaatioita asianomaisten säänte-
lyvaihtojen valintaan liittyy? Selvänä voitaneen pitää sitä, että itse- tai 
yhteissääntelyn sivuuttaminen sääntelyvaihtoehtona johtaa valtionta-
loudellisiin menetyksiin, jos tällainen sääntely olisi kuitenkin oikeu-
dellista sääntelyä tarkoituksenmukaisempi vaihtoehto163. Toisaalta on 
erittäin vaikea sanoa, kuinka suuriin valtiontaloudellisiin menetyksiin 
tällöin päädytään. Huomioon on otettava joka tapauksessa muun mu-
assa se, kuinka laajaa kohdetta itse- tai yhteissääntely koskisi; kuinka 
monessa eri tapauksessa itse- tai yhteissääntely puoltaisi paikkaansa; 
sekä se, onnistutaanko itse- tai yhteissääntelyllä lopulta ratkaisemaan 
ongelmat vai joudutaanko se lopulta korvaamaan oikeudellisella sään-
telyllä. 

Perimmäiset kysymykset teeman kannalta olisivat: 
1. Onko Suomessa osattu hyödyntää tarkoituksenmukaisella tavalla itse- 

ja yhteissääntelyä oikeudellisen sääntelyn vaihtoehtona? 
2. Kuinka onnistuneesti valintaa on lainvalmistelun yhteydessä perustel-

tu ja onko tällöin käytetty hyväksi riittävää ja muutoinkin asianmu-
kaista tietopohjaa? 

3. Millä tavalla lainsäädäntö ja itse- tai yhteisääntely ovat täydentäneet 
toinen toisiaan, ja onko tältä osin päädytty tarkoituksenmukaisiin 
sääntelykokonaisuuksiin?164 

5.2.4 Alennettujen arvonlisäverokantojen tarve 

Arvonlisäverotuilla tarkoitetaan arvonlisäverolainsäädännön kautta kana-
voituja tukia, erityisesti alennettujen arvonlisäverokantojen muodossa to-
teutettuja verotukia165. Seuraavassa on esitetty arviot vuotta 2009 koskien 
alennettujen arvonlisäverokantojen muodossa toteutettujen verotukien ai-
heuttamista verotulojen menetyksistä: 

                                                      
162 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 18/2007. 
163 Näin esimerkiksi Ogus (2000). 
164 Ks. yllä mainitulta osin esimerkiksi Oikeusministeriön lausuntoja ja selvityksiä 
2007:7 (Rahoitustarkastuksen kannanotto). 
165 Ks. yleisemmin verotuista, niiden käsitteellisestä jaottelusta sekä tarkoituk-
senmukaisuudesta esimerkiksi Määttä (2007) sekä laaja kansainvälinen katsaus 
OECD (2010b). 
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TAULUKKO 1. Alennetun arvonlisäverokannan muodossa toteutetut verotuet Suo-

messa vuonna 2009. 

 

 € 

lääkkeet 143 miljoonaa euroa 

elintarvikkeet ja rehut 507 miljoonaa euroa 

henkilökuljetukset 182 miljoonaa euroa 

tv-luvat 73 miljoonaa euroa 

tilatut sanoma- ja aikakauslehdet 194 miljoonaa euroa166 

urheilu- yms. palvelut 173 miljoonaa euroa 

kirjat 45 miljoonaa euroa 

majoituspalvelut 57 miljoonaa euroa 

työvaltaiset palvelut 80 miljoonaa euroa167 

Toisaalta tänä päivänä vuosittainen arvonlisäverotukien kokonaismäärä on 
edellä mainittua suurempi. Elintarvikkeiden ja rehujen arvonlisäverokan-
nan alentamisen on arvioitu aiheuttavan noin 500 miljoonan euron lisäyk-
sen sanottujen tuotteiden verotukeen. Toisaalta verotulojen menetyksistä 
noin puolen on arvioitu palautuvan valtiolle takaisin talouden käyttäyty-
misvaikutusten kautta, joten nettomääräinen menetys olisi noin 250 mil-
joonaa euroa.168 Ravintola- ja ateriapalveluiden alennetun arvonlisävero-
kannan on arvioitu aiheuttavan noin 260 miljoonan euron verotulojen me-
netykset.169 Näin ollen arvonlisäverotuet nousevat jo yli kahden miljardin 
euron, tosin laskutavasta riippuen, muodostaen suhteellisesti arvioiden yli 
10 prosenttia verotukien kokonaismäärästä. 

Aihe nostaa esille monia tärkeitä kysymyksiä. Onko arvonlisäverotuet 
kartoitettu oikein ja riittävällä tavalla? Tältä osin esimerkiksi OECD:n 

                                                      
166 Tilattujen sanoma- ja aikakauslehtien osalta sovelletaan nollaverokantaa, jo-
ka tarkoittaa sitä, että myynnistä ei tarvitse suorittaa arvonlisäveroa, mutta tuo-
tantopanoksiin sisältyvä arvonlisävero on vähennyskelpoinen. 
167 Asianomainen arvio koskee verotuen määrää vuonna 2008. Toisaalta se vas-
tannee hyvin verotuen määrää vuonna 2009. Ks. myös HE 124/2010 vp, jossa 
vuodelle 2011 verotulojen menetykseksi työvaltaisten palvelujen osalta arvioi-
daan 81 miljoonaa euroa. 
168 HE 114/2008 vp. 
169 HE 137/2009 vp. 
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selvitykset verotuista (tax expenditures) tarjoavat hyvää vertailupohjaa170. 
Samalla kriittisen analyysin kohteeksi on nostettavissa se, millä tavoin ve-
rotukien suuruus määritetään171. Esimerkiksi edellä ilmeni, että elintarvik-
keiden verotuen lisäyksestä "hävisi" puolet, kun huomioon otettiin talou-
den käyttäytymisvaikutukset. Toisaalta käyttäytymisvaikutusten huomi-
oon ottaminen on vääjäämättä jossain määrin spekulatiivista, minkä vuok-
si ei ole ollut yllättävää, että monessa maassa, Suomi mukaan lukien, so-
velletaan verotukien suuruuden laskennassa menetetyn verotulon mene-
telmää, jossa käyttäytymisvaikutuksia ei oteta huomioon. 

Toisaalta kysymys ei ole vain siitä, että arvonlisäverotukien määrät ar-
vioidaan täsmällisesti, vaan myös siitä, miten verotuet kohdentuvat eri tu-
losaajaryhmiin, sekä siitä, minkälaisia käyttäytymisvaikutuksia verotuilla 
on.172 Vastaamalla edellä mainittuihin kysymyksiin pystytään hahmotta-
maan muun muassa sitä, kuinka kalliiksi arvonlisäverotuet lopulta muo-
dostuvat siihen verrattuna, että tuet osattaisiin allokoida mahdollisimman 
tarkasti niitä tarvitseville. Vaikutuksia analysoitaessa on otettava samalla 
huomioon esimerkiksi arvonlisäverotukien aiheuttama hallinnollinen 
taakka yrityksille ja sisäinen taakka verohallinnolle,173 sekä se, pystytään-
kö arvonlisäverotuilla ehkäisemään harmaan talouden laajenemista. 

Perimmäinen kysymys arvonlisäverotukien kohdalla on se, onko niitä 
käyttöönotettaessa aidosti pohdittu asianomaisen tuen tarpeellisuutta ja 
toisaalta, kun tuesta on saatu käytännön kokemuksia, onko tuen voimas-
saolon jatkamiseen perusteita.174 Toinen keskeinen kysymys – osin edelli-
seen liittyen - on se, onko arvonlisäverotukia verrattu lainvalmistelun yh-
teydessä suoriin tukiin, ja jos on, minkälaisia arviointikriteereitä tällöin on 
hyödynnetty. Kolmanneksi on kysyttävissä, onko arvonlisäverotukien vai-
kutusten osalta järjestetty minkäänlaista jälkiseurantaa. 

                                                      
170 Ks. viimeksi mainitulta osin esimerkiksi OECD (2010b). 
171 Ks. myös Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomuk-
set 210/2010. 
172 Ks. myös TrVM 8/2010 vp. 
173 Esimerkiksi yritysten hallinnollinen taakka on saanut osakseen huomiota viime 
aikoina kotimaisessakin kontekstissa, mutta lainvalmisteluaineistoissa asiaan on 
viittauksia varsin vähän. Toisaalta verohallinnon sisäinen taakka on mainitussa 
keskustelussa sivuutettu lähes kokonaan, mutta se on kuitenkin saanut osakseen 
huomiota lain esitöissä. 
174 Yllä mainittuun liittyen voidaan puhua tarpeellisuuskriteeristä (necessity). 
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5.3 Muita vaihtoehtoasetelmia 

5.3.1 Suorien tukien ja verotukien vertailu 
lainvalmistelun yhteydessä 

Edellä käsiteltiin jo yhdenlaisia verotukia, niin sanottuja arvonlisäverotu-
kia. Tällöin kysymys kuului lyhyesti niin, tarvitaanko asianomaisia tukia 
ylipäänsä lainkaan.175 Toisenlaisen näkökulman asiaan tarjoaa verotukien 
vertaaminen suoriin tukiin, kuten valtionavustuksiin. Suoria tukia on usein 
pidetty tarkoituksenmukaisempina sen vuoksi, että ne ovat kohdennetta-
vissa aidosti tukea tarvitseville, kun taas verotuet helposti muodostuvat 
ylikattaviksi ja siten julkisvallalle hyvin kalliiksi tukimuodoksi. Tästä voi 
samalla havaita sen, kuinka relevantti aihealue on valtiontaloudelliselta 
kannalta.176 

Suorien tukien ja verotukien vertailua koskevia teemoja on hahmotetta-
vissa erittäin paljon. Voidaanhan lähestulkoon kaikkien verotukien osalta 
kysyä, olisiko ne tarkoituksenmukaisempaa toteuttaa suorina tukina177. 
Tässä tarkastelu nivotaan nimenomaan lainvalmistelun yhteyteen eräiden 
kysymysten ja muiden näkökohtien valossa: 
− Tapahtuuko suorien tukien ja verotukien vertailua paljoakaan? Huo-

miota olisi kiinnitettävä tällöin erityisesti lain esitöihin ja muuhun 
lainsäädännön tausta-aineistoon. Tämä vertailu on puolestaan hyvä 
suhteuttaa tutkimuskirjallisuudessa esitettyyn argumentaatioon. 

− Minkälaisiin kriteereihin vertailussa kiinnitetään huomiota vai jääkö 
vertailu yleisluonteiseksi? 

− Onko tukimuotojen valinnassa hyödynnettävä enemmässä määrin sa-
manlaisia kokeiluja kuin kotitalousvähennystä käyttöönotettaessa teh-
tiin? 

− Minkälaiset verotuet olisivat olleet toteutettavissa suorina tukina ja 
miten? Esimerkiksi opintolainavähennys olisi ollut toteutettavissa 
opintorahan korottamisen muodossa, jos pyrkimyksenä olisi ollut ai-

                                                      
175 Ks. myös Valtiontalouden tarkastusviraston toiminnantarkastuskertomus 
141/2007. 
176 Esimerkiksi autoverotuksessa myönnettävät helpotukset ja vapautukset tarjo-
aisivat otollisen maaperän sanotunlaiselle lähestymistavalle. Vrt. Valtiontalou-
den tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 195/2009, jossa tätä ky-
symystä tarkastellaan invalidien autoverovapautusten osalta.  
177 Ks. myös TrVM 8/2010 vp. 
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noastaan opiskelijoiden sosiaalinen tukeminen178. Edellä mainittu joh-
dattaa myös kysymykseen siitä, missä olosuhteissa suorien tukien ja 
verotukien soveltaminen toisiaan täydentävinä tukimuotoina on perus-
teltua179. 

− Minkälaisia indikaattoreita on siitä, että verotuilla olisi pyritty kiertä-
mään menokehyksiä (eikä sen vuoksi ole käytetty suoria tukia)? 

Korostettakoon vielä, että verotuet muodostavat sellaisenaankin haastavan 
kohteen tarkastukselle ja muulle analyysille. Esimerkiksi voidaan kysyä, 
onko verotuiksi määritelty juuri sellaiset ja vain sellaiset verotuet, joilla 
on aidosti tuen luonne. Toiseksi voidaan joutua pohtimaan sitä, onko yk-
sittäisten verotukien määrä mitoitettu oikein. Tässä suhteessa ongelmia 
saattaa aiheutua erityisesti sen vuoksi, että Suomessa, kuten monessa 
muussakin maassa sovellettavassa laskentamenetelmässä ei oteta verotuen 
käyttäytymisvaikutuksia huomioon. Lisäksi on aiheellista analysoida, mi-
kä verotukiraportoinnin perimmäinen funktio on. Onko kysymys vain lis-
tasta verotukia, josta raportoidaan esimerkiksi talousarvioesityksen liittee-
nä, vai tulisiko enemmässä määrin suunnata kiinnostusta sen arvioimi-
seen, minkälaisia käyttäytymisvaikutuksia verotuilla on?180 

5.3.2 Informaatio-ohjaus sääntelyvaihtoehtona 

Informaatio-ohjaus voidaan jaotella varsin monella tavalla, mikä on luon-
nollisesti tärkeää panna merkille arvioitaessa ohjauksen tarkoituksenmu-
kaisuutta.181 Esimerkiksi kysymys voi olla siitä, että lainsäädäntö velvoit-
taa elinkeinonharjoittajat informoimaan tuotteiden ominaisuuksista kulut-
tajia182. Alun perin tämän luonteista informaatio-ohjausta pidettiin perus-
teltuna, koska näin lopullinen päätöksenteko voidaan jättää kuluttajalle ja 
vältetään liiallinen puuttuminen kuluttajien päätöksentekoon. Nyttemmin 
lakisääteistä informaatio-ohjausta kohtaan on esitetty laajenevassa määrin 

                                                      
178 Tosin opintorahan ja opintolainvähennyksen myöntämisperuste ja samalla 
funktio on hienoisessa määrin erilainen. 
179 Kysymys voi olla esimerkiksi toimeentulotuen verovapaudesta. Tätä voi perus-
tella sillä, että näin vältetään osin edestakaisia rahavirtoja verovelvollisten ja ve-
ronsaajien välillä. 
180 Ks. myös TrVL 6/2010 vp. 
181 Yllä mainittu seikka on luonnollisesti omaan aiheuttamaan sekaannusta in-
formaatio-ohjauksen tarkoituksenmukaisuutta analysoitaessa. 
182 Yllä mainittuun liittyy olennaisesti tämänhetkinen keskustelu hallinnollisen 
taakan vähentämisestä. Pyrkimyksenä on nimittäin vähentää ja keventää elinkei-
nonharjoittajien informointivelvoitteita hallinnollisen taakan pienentämiseksi. 
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kritiikkiä.183 Erityisesti huomion kohteeksi on noussut informaatio-
ohjauksen – ja sen sisältämien tiedonantovelvollisuuksien - muodostama 
hallinnollinen taakka elinkeinotoiminnalle. Lisäksi informaatio-ohjausta 
on kritisoitu siitä, että ohjauksesta huolimatta kuluttajat saattavat tehdä 
virheellisiä päätöksiä muun muassa korkeiden informaation prosessointi-
kustannusten vuoksi184 tai sen vuoksi, että informaatio-ohjaus on toteutet-
tu epätäydellisesti185. Joskus hyödykkeisiin tai toimintoihin liittyvät riskit 
ovat puolestaan niin suuret, että informaatio-ohjaus on poissuljettu vaihto-
ehto ja on turvauduttava velvoitesääntelyyn eli hallinnolliseen ohjaukseen. 
Informaatio-ohjauksen jakovaikutuksia on myös kritisoitu. Yhtäältä in-
formaatio-ohjauksesta ovat käytännössä hyötyneet eniten keski- ja suuri-
tuloiset ja vähiten matalatuloiset kotitaloudet; toisaalta informaatio-
ohjauksen sisältämät tiedonantovelvollisuudet kohdistuvat suhteellisesti 
raskaimpina pienyrityksiin, ja suuryritysten suhteellinen taakka on tähän 
nähden vähäinen186. 

Valtion ohjausvälineet on jaettu normi-, resurssi- ja informaatio-
ohjaukseen. Viimeksi mainitulle on ollut ominaista se, että ohjaus ei ole 
oikeudellisesti velvoittavaa, vaan ainoastaan suosituksen luonteista. Julki-
nen informaatio-ohjaus on saanut osakseen kritiikkiä eduskunnan tarkas-
tusvaliokunnalta187. Tällöin on viitattu valtiontalouden tarkastusviraston 
havaitsemiin ongelmiin: 
− liian suuri tiedon ja informaation määrä 
− annettujen suositusten merkityksen epäselvyys 
− valtion viranomaisten ohjausroolien epäselvyys 
− tietojärjestelmien kehittymättömyys ja hajanaisuus 
− vaikuttavuudesta kertovaa tietoa ei ole tai ohjausta ei ole lain tavoit-

teista huolimatta annettu.188 

                                                      
183 Ks. kokoavasti Määttä (2009). Ks. myös Haupt (2003). 
184 Informaatiokustannukset jaetaan tavallisesti informaation hankinta- ja proses-
sointikustannuksiin. Ratkaisevaa ei ole siis pelkästään se, että esimerkiksi kulut-
tajien saatavilla on relevanttia informaatiota, vaan myös se, että he pystyvät ym-
märtämään relevantin informaation sisällön. 
185 Tässäkin yhteydessä on siis otettava huomioon se tosiasia, että kaikki oikeu-
dellinen sääntely on epätäydellistä. Käytännössä valinta eri sääntelyvaihtoehto-
jen välillä on epätäydellisten vaihtoehtojen punnintaa toinen toisiaan vasten. 
186 Suhteellista hallinnollista taakkaa on usein mitattu suhteuttamalla hallinnolli-
nen taakka yrityksen työntekijämäärään. Ks. esimerkiksi Kanniainen & Määttä 
(2008). 
187 TrVM 2/2007 vp. Ks. myös TrVM 1/2008 vp  sekä TrVM 5/2008 vp. 
188 Ks. lisäksi Valtiontalouden tarkastusviraston toiminnantarkastuskertomukset 
136/2006. 
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Ohjauksen vaikutusten on todettu jääneen satunnaisiksi ja myös vähäisik-
si. Tarkastusvaliokunta ehdottikin edellä mainitun perusteella eduskunnan 
edellyttävän hallitukselta vaihtoehtoisten ratkaisumallien selvittämistä, 
jotta perustuslaissa turvatut kansalaisten yhdenvertaisuus sekä palvelujen 
saatavuus ja laatu tulisivat turvattua.189 

Pohdittaessa tarkastusaihetta informaatio-ohjauksen osalta on luonnolli-
sesti tarkasti arvioitava, minkälaisia kysymyksiä aikaisemmissa tarkastuk-
sissa on jäänyt tarkastamatta, minkälaista uutta sääntelyä on otettu käyt-
töön viime vuosina, ja minkälaisia päivitystarpeita aikaisempiin havain-
toihin nähden voisi olla olemassa. 

5.3.3 Joustava ja tarkkarajainen sääntely toistensa 
vaihtoehtoina 

Kaiken oikeudellisen – ja muunkin - sääntelyn osalta esille nousee kysy-
mys siitä, kuinka tarkkarajaiseksi tai joustavaksi säädökset säädetään.190 
Tosin esimerkiksi rikos- ja vero-oikeudessa korostetaan laillisuusperiaa-
tetta, minkä vuoksi näillä oikeudenaloilla selvästi priorisoidaan tarkkara-
jaisia säädöksiä. Sen sijaan useilla muilla oikeudenaloilla tarkkarajaisuu-
den tai joustavuuden painotus on vapaampaa. Tässä valinnassa myös val-
tiontaloudellisella puolella voi olla ja on merkitystä. Esimerkiksi liikenne-
juttuja on erittäin paljon, ja jos tällöin sääntely olisi hyvin joustavaa, se 
kuormittaisi paljon poliisivoimia ja tuomioistuinlaitosta191. Toisaalta jos 
sääntely olisi kaavamaista ja tarkkarajaista, poliiseja ja tuomioistuinlaitos-
ta ei kuormitettaisi läheskään yhtä paljoa. Tässä valossa siis jälkimmäinen 
vaihtoehto olisi selkeästi parempi valtiontaloudellisesti192. 

Toisaalta OECD (2010a) on Suomea koskevassa maaraportissaan kriti-
soinut paitsi säädösten suurta määrää myös niiden yksityiskohtaisuutta. 
Tätä on kuitenkin syytä täydentää kommentoimalla, että vaihtoehtoina oli-
sivat - äärimmillään – erilaiset yleislausekkeet, so. joustavat normit. 
Luonnollisesti nekään eivät ole ongelmattomia. Oikeuskohtelu voi tällöin 

                                                      
189 TrVM 2/2007 vp. Ks. myös TrVM 1/2008 vp. 
190 Kansainvälisesti tämä keskustelu on tiivistetty muotoon "rules versus stan-
dards", ks. esimerkiksi Kaplow (2000). Ks. Määttä (2010b), joka tarjoaa laajah-
kon katsauksen sääntelytarkkuudesta. 
191 Esimerkkinä olkoot se, että tieliikenteessä olisi ajettava kohtuullisuudella no-
peudella, eikä siis selkeästi esitettyjen nopeusrajoitusten puitteissa. 
192 Näin olisi todennäköisesti siitä huolimatta, että huomioon otettaisiin lainsää-
täjälle mahdollisesti aiheutuvat korkeammat valmistelukustannukset tarkkarajai-
sesta sääntelystä joustavaan sääntelyyn verrattuna. 
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olla ennakoimattomampaa kuin tarkkarajaisilla normeilla operoitaessa. 
Joustavien normien ongelmaksi saattaa muodostua myös se, onko lain so-
veltajilla tietyllä erityisalalla riittävä asiantuntemus normien tulkinnas-
sa.193 Lisäksi säädösten joustava muotoilu on omiaan johtamaan siihen et-
tä soveltamiskäytännöstä muodostuu epäyhtenäistä alueellisesti tai hallin-
nonalojen välillä. Tämä puolestaan edellyttää korjaustoimia myöntämällä 
esimerkiksi ministeriölle yleisohjausvaltuus kuten valtion maksuperuste-
lain 12a §:ssä on tehty.194 

Valaistaan lain(kohdan) joustavuutta/tarkkarajaisuutta esimerkillä. Ta-
lousarviolain 14.1 §:n 2 lauseen mukaan kirjanpidossa tulee noudattaa hy-
vää kirjanpitotapaa. Säännös on kirjoitettu sellaisenaan joustavaan muo-
toon. Toisaalta sitä konkretisoidaan esimerkiksi hallituksen esityksessä 
HE 202/2009 vp, jossa yksilöidään hyvän kirjanpitotavan normilähteitä. 
Tällaisia normilähteitä ovat esimerkiksi talousarvioasetuksen säännökset, 
valtion kirjanpitolautakunnan lausunnot, Valtiokonttorin määräykset ja 
ohjeet sekä Valtiontalouden tarkastusviraston kannanotot. Ohjaavaa mer-
kitystä voi olla myös kirjanpitolailla, sen tulkinta- ja soveltamiskäytännöl-
lä sekä julkisen ja yksityisen sektorin kansainvälisillä tilinpäätösstandar-
deilla. 

Edellä esitetyn perusteella on todettavissa hetimmiten se, ettei lain sa-
namuodon joustavuus vielä kerro kiistatta sitä, kuinka joustavasti laki käy-
tännössä on sovellettavissa. Huomioon on otettava normilähteet kokonai-
suutena ja esimerkiksi edellä mainittujen lähteiden ohella huomiota on 
kiinnitettävä myös lain esitöihin useissa tapauksissa. 

Kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 30.1 § ilmentää 
myös joustavaa sääntelyä: "Kunnan valtionosuutta voidaan korottaa ha-
kemuksesta harkinnanvaraisesti valtion talousarvion rajoissa, jos kunta 
ensisijaisesti poikkeuksellisten tai tilapäisten kunnallistaloudellisten vai-
keuksien vuoksi on lisätyn taloudellisen tuen tarpeessa. Taloudellisen tuen 
tarpeeseen vaikuttavina seikkoina otetaan huomioon myös paikalliset eri-
tyisolosuhteet." Tällaisissa tapauksissa lainsäädännön tarkoituksenmukai-
suuden arvioinnissa joudutaan vääjäämättä ottamaan huomioon myös 
lainkohtaa koskeva soveltamiskäytäntö: muussa tapauksessa arviointi jäisi 
hyvinkin puolivillaiseksi. 

                                                      
193 Toisaalta tarkkarajaisetkin normit ovat aina epätäydellisiä ja pahimmillaan 
tarkkarajaisuuden sekä yksityiskohtaisuuden lisääminen on omiaan johtamaan 
erittäin monimutkaiseen lainsäädäntöön. Osin tämän vuoksi ei esimerkiksi toi-
menpidesuosituksissa pitäisi yksioikoisesti lähteä vain siitä, että sääntelyn tark-
karajaisuutta ja yksityiskohtaisuutta on lisättävä. Ks. myös Kaplow (1995). 
194 Ks. taustaksi HE 203/1998 vp. 
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Lisäksi erilaiset kohtuullistamissäännökset edustavat joustavia normeja. 
Esimerkiksi valtionavustuslain 26.1 §:n mukaan osa takaisin perittävästä 
valtionavustuksesta voidaan jättää perimättä, jos täysimääräinen perimi-
nen olisi kohtuutonta "valtionavustuksen saajan taloudelliseen asemaan ja 
olosuhteisiin tai valtionavustuksella hankitun omaisuuden laatuun nähden 
taikka palauttamisen tai takaisinperinnän perusteena olevaan menettelyyn 
tai olosuhteiden muutokseen nähden." Samalla on syytä panna kuitenkin 
merkille se, etteivät kohtuullistamissäännökset mahdollista viranomaisille 
mielivaltaa päätöksenteossa. Ensinnäkin kohtuullistamissäännökset ovat 
poikkeussäännöksiä, minkä vuoksi niitä on tulkittava suppeasti. Toiseksi 
lain esitöissä voidaan määritellä konkreettisemmin, millä edellytyksin täl-
lainen säännös on sovellettavissa. Kolmanneksi oikeustila kehittyy ajan 
myötä tarkkarajaisemmaksi lisääntyvän soveltamiskäytännön myötä, toi-
sin sanoen joustava ja tarkkarajainen sääntely lähestyvät toinen toisiaan. 

Oma lukunsa on se, etteivät joustava ja tarkkarajainen sääntely ole suin-
kaan toinen toisiaan poissulkevia, vaan ainakin joskus toisiaan täydentä-
viä. Esimerkiksi valtionavustuksesta yritystoiminnan kehittämiseksi anne-
tun lain 19.2 §:n 1 lauseessa on säädetty tarkkarajaisesti määräajasta, jon-
ka kuluessa avustukset tulee käyttää. Tätä täydentää 2 lauseen joustava 
sääntely, jonka mukaan viranomainen voi erityisestä syystä määrätä mää-
räajaksi kuitenkin enintään kymmenen vuotta.195 

Seuraavassa teemaa on pyritty konkretisoimaan kysymysten ja muiden 
näkökohtien avulla. 
− Minkälaisiin näkökohtiin tutkimuskirjallisuudessa on kiinnitetty huo-

miota arvioitaessa joustavan ja tarkkarajaisen sääntelyn tarkoituksen-
mukaisuutta? Joustavaa sääntelyä edustaa esimerkiksi oikeustoimi-
lain196 36 § oikeustoimen kohtuullistamisesta. Tieliikenteessä sovellet-
tavat nopeusrajoitukset ilmentävät osaltaan tarkkarajaista sääntelyä. 

− Minkälaisia valtiontaloudellisia implikaatioita asianomaisten säänte-
lyvaihtojen valintaan liittyy? Kiistatta on erittäin vaikea sanoa, kuinka 
suuriin valtiontaloudellisiin menetyksiin päädytään, jos sääntelyvaih-
toehdoista valitaan epätarkoituksenmukaisempi. Eräitä suuntaa anta-
via argumentteja voidaan toki esittää. Esimerkiksi jos valitaan jousta-
va sääntely, kuormitetaan huomattavasti viranomaiskoneistoa ja tuo-
mioistuinlaitosta tarkkarajaiseen sääntelyyn verrattuna. Toisaalta va-
littaessa tarkkarajainen sääntely lainvalmistelukustannukset nousevat 
joustavaan sääntelyyn verrattuna. 

                                                      
195 Sellaiset käsitteet kuin "erityiset syyt", "kohtuullisuus", "kohtuuttomuus" tai 
"painavat syyt", jne. ilmentävät joustavaa sääntelyä. 
196 Laki (228/1929) varallisuusoikeudellisista oikeustoimista. 
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− Tutkimuksissa on painotettu näkemystä, jonka mukaan tarkkarajainen 
sääntely on omiaan johtamaan ali- tai ylikattavuusongelmaan. Alikat-
tavasta lainsäädännöstä puhutaan silloin, kun laki ei kata toimintoja, 
jotka sen pitäisi lain tavoitteiden saavuttamista ajatellen kattaa. Yli-
kattavasta lainsäädännöstä puhutaan puolestaan silloin, kun laki kattaa 
sellaisiakin toimintoja, joita sen ei pitäisi lain tavoitteiden saavutta-
mista ajatellen kattaa. Joustavalla sääntelyllä tämä ongelmakokonai-
suus ei ole yhtä lailla paha. 

− Onnistuttaessa valitsemaan oikeanlainen sääntelyvaihtoehto säästetään 
joka tapauksessa kustannuksia. Reunahuomautuksena on myös todet-
tavissa, että kumpikaan vaihtoehdoista ei ole suinkaan kaikissa olo-
suhteissa tarkoituksenmukaisin, ja toisaalta sääntelytarkkuuden suh-
teen normit eivät suinkaan sijoitu jompaankumpaan kategoriaan, vaan 
huomattava osa niistä on paikannettavissa käytännössä näiden välille. 

Teeman kannalta perimmäisiä ongelmia olisivat muun muassa: 
1. Minkälaisilla argumenteilla sääntelyvaihtoehdon valintaa lainvalmis-

telun yhteydessä on perusteltu, jos tällaisia perusteluja on ylipäänsä 
esitetty? 

2. Minkälaisen tietopohjan varassa sääntelytarkkuutta koskeva valinta on 
tehty? 

3. Kuinka onnistuneena sääntelytarkkuutta ja sen painotusta on pidettävä? 

5.3.4 Ennakko- ja jälkivalvonta toistensa vaihtoehtoina 

Ennakkosääntelyssä tiettyyn ongelmaan puututaan jo ennen kuin se ehtii 
syntyä, toisin sanoen vahingot yms. pyritään torjumaan jo ennakolta. Sen 
sijaan jälkisääntelyssä ongelmiin puututaan vasta, kun vahinko on aiheu-
tunut.197 Esimerkiksi kaikkien tuotteiden tarkistaminen tuoteturvallisuus-
säädösten nojalla edustaa ennakkosääntelyä, kun taas haitallisten tuottei-
den aiheuttamiin vahinkoihin puuttuminen vasta vahingon aktualisoidut-
tua vahingonkorvauslain nojalla edustaa jälkisääntelyä.198 

Valinnalla ennakko- ja jälkisääntelyn kesken voi olla suuria valtionta-
loudellisia implikaatioita. Esimerkiksi tuoteturvallisuussääntelyn kyseessä 
ollessa kaikkien tuotteiden valvonta on järjestettävä etukäteen jättämättä 
yhtäkään tuotetta pois valvonnan piiristä. Sen sijaan jälkivalvonnassa on-
gelmiin joudutaan puuttumaan ainoastaan silloin, kun vahinkoja aiheutuu. 

                                                      
197 Ennakko- ja jälkisääntelyn ohella puhutaan myös ennakko- ja jälkivalvonnas-
ta. 
198 Ks. yllä mainitusta esimerkistä ja sen analysoinnista lähemmin Shavell (1984). 
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Tätä taustaa vasten ennakkosääntely voi muodostua valtiontaloudellisesti 
huomattavasti raskaammaksi kuin jälkisääntely.199 

Valaistaan tätäkin asiaa esimerkillä. Verkkotunnuslakia koskevassa esi-
tyksessä HE 125/2004 vp on analysoitu käytännön kokemusten avulla hy-
vin ennakko- ja jälkivalvonnan priorisointia. Verkkotunnuksiin kohdistu-
va valvonta on pääosin jälkivalvontaa. Näin ollen jos esimerkiksi tietyn 
tavaramerkin haltija havaitsee, että hänen tavaramerkkioikeuttaan louk-
kaava verkkotunnus on käytössä, hän voi vaatia Viestintävirastolta verk-
kotunnuksen sulkemista tai peruuttamista. Tämä valinta on ollut hyvin pe-
rusteltu, koska sulkemis- ja peruuttamisvaatimuksia oli verkkotunnuslain 
alkuvuosina ainoastaan noin 0,4 prosenttia suhteessa kaikkiin myönnettyi-
hin verkkotunnuksiin. Toisaalta näistäkin vaatimuksista varsin pieni osa 
oli hyväksytty. Tässä valossa jälkivalvonta on sekä hallinnollisesti tehok-
kaampi että kustannustehokkaampi keino kuin se, että viranomaiset en-
nakkoon ryhtyisivät tutkimaan tarkasti verkkotunnuksen rekisteröintiedel-
lytyksiä200. 

Hahmotetaan potentiaalista tarkastuskohdetta vielä seuraavilla reuna-
huomautuksilla. 
− Minkälaisia ilmentymiä ennakko- ja jälkivalvonnasta Suomessa on 

voimassa? 
− Minkälaisia etuja ja haittoja ennakko- ja jälkivalvontaan liittyy tutki-

muskirjallisuuden valossa? Minkälaisissa olosuhteissa jommankum-
man niistä soveltaminen puoltaa paikkaansa? 

− Onko Suomessa osattu onnistuneesti hyödyntää ennakko- ja jälkival-
vontaa toinen toistensa vaihtoehtoina? 

                                                      
199 Toisaalta on hyvä havaita, että valtiontaloudellisten näkökohtien ohella monet 
muutkin tekijät vaikuttavat siihen, kumpi sääntelyvaihtoehdoista on tarkoituk-
senmukaisempi. Tällaiset seikat ovat omiaan aiheuttamaan myös ongelmia arvi-
oitaessa sitä, kuinka suuri painoarvo pelkästään valtiontaloudellisille näkökoh-
dille yksittäistapauksissa on annettavissa. 
200 Yllä mainittuun on hyvä suhteuttaa luotonantajan velvollisuus todentaa lai-
nanhakijan henkilöllisyys niin sanotuissa pikavipeissä. Lain esitöiden mukaan 
tunnistamisvirheitä oletettiin tapahtuvan yksi tapaus 5000 myönnettyä lainaa 
kohti, TaVM 13/2009 vp – HE 64/2009 vp. Pikaluoton suuruus on puolestaan ol-
lut keskimäärin 200 euroa, minkä voi - yksinkertaisuuden vuoksi - olettaa olevan 
aiheutuneen vahingon keskimääräinen suuruus. Vahingon odotusarvoksi saadaan 
näin ollen 0,04 euroa (200 euroa x 1/5000). Näin ollen luotontarjoajan voi väit-
tää rikkoneen huolellisuusvelvollisuutensa niin sanotun Learned Hand -säännön 
mukaan vain, jos tunnistamisvelvollisuus on toteuttavissa alle neljän sentin kus-
tannuksin per tunnistus. Tätä taustaa vasten ja ottaen huomioon se, että väärin-
käytöksiä on havaittu ainoastaan 0,02 prosentissa tapauksia, pikavipeissä olisi 
jälkivalvonta puollettavissa ennakkovalvonnan sijaan. Näin Määttä (2010a). 
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− Toisaalta ennakko- ja jälkivalvonta voivat täydentää toinen toisiaan, 
jolloin jää kysymään, kuinka tarkoituksenmukaista tällainen yhdistel-
mäohjaus on. 

− Kuinka onnistuneesti valinta ennakko- ja jälkivalvonnan välillä on 
lainvalmistelun yhteydessä perusteltu?  Vai onko sitä perusteltu käy-
tännössä lainkaan? 

Minkälaisia valtiontaloudellisia implikaatioita asianomaisten sääntely-
vaihtojen valintaan liittyy? Kiistatta on erittäin vaikea sanoa, kuinka suu-
riin valtiontaloudellisiin menetyksiin epätarkoituksenmukaisen valinnan 
johdosta päädytään. Suuntaa antavia kriteereitä valtiontaloudelliseen mer-
kitykseen vaikuttavista tekijöistä voidaan toki esittää. 

5.3.5 Hallinnollinen vai taloudellinen ohjaus 

Varsinkin ympäristönsuojelussa asetetaan usein vastakkain hallinnollinen 
ja taloudellinen ohjaus. Näin on siitäkin huolimatta, että kumpikin ohjaus-
keinoista muodostaa heterogeenisen ryhmän erilaisia instrumentteja. Ta-
loudellisiin ohjauskeinoihin kuuluvat muun muassa ympäristötuet ja -
verot sekä päästökauppa201. Tämä antaa jo viitteitä siitä, että puhuminen 
taloudellisista ohjauskeinoista on liian ylimalkaista, ja pikemminkin olisi 
analysoitava kutakin näistä instrumenteista erikseen. Onhan esimerkiksi 
päästökauppa luonteeltaan määräohjausta ja vero-ohjaus puolestaan hinta-
ohjausta, joten niiden ympäristöpoliittinen vaikuttavuus on lähtökohdil-
taan olennaisesti erilainen. Samalla on syytä korostaa, että taloudellisiakin 
ohjauskeinoja säädellään hyvin pitkälle lakitasoisesti: tästä olkoot esi-
merkkeinä päästökauppalaki, energiaverolainsäädäntö sekä erilaisia ympä-
ristötukia koskeva lainsäädäntö202. 

Myös hallinnolliset ohjauskeinot ovat luonteeltaan perin erilaisia toisiin-
sa verrattuna. Yhtäältä kysymys voi olla hyvin kaavamaisesta sääntelystä, 
kuten haitta-ainepitoisuuden raja-arvon asettamisesta samanlaiseksi kai-
kille tuotteille, mutta toisaalta ohjauksesta, joka räätälöidään kutakin toi-
minnanharjoittajaa varten erikseen. Tätäkin taustaa vasten päädytään siis 

                                                      
201 Ks. esimerkiksi Valtiontalouden tarkastusviraston toiminnantarkastuskertomus 
66/2003 ympäristötuista, Valtiontalouden tarkastusviraston toiminnantarkastus-
kertomus 87/2004 jäteverotuksesta sekä Valtiontalouden tarkastusviraston tulok-
sellisuustarkastuskertomukset 200/2009 päästökaupasta. 
202 Vrt. Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 
213/2010, jossa tehdään erottelu taloudellisiin ohjauskeinoihin ja toisaalta sää-
döksiin ja normeihin. 
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siihen, ettei taloudellisia ja hallinnollisia ohjauskeinoja tule verrata eritte-
lemättömästi. Samalla tämä ilmentää sitä, että esimerkiksi erilaiset talou-
delliset ohjauskeinot, kuten energia-avustus ja energiavero, voivat olla 
toistensa vaihtoehtoja, tai vaihtoehdoksi on luettava sekin, että näitä so-
velletaan toisiaan täydentäen. 

Sekä hallinnollisella että taloudellisella ohjauksella eri muodoissaan on 
olennaisia valtiontaloudellisia implikaatioita. Esimerkiksi valtiontaloudel-
lisesti on kaksi tyystin eri asiaa, jaetaanko kasvihuonekaasupäästöjen ra-
joittamiseksi tarvittavat päästöoikeudet ilmaiseksi kuormittajille, vai kan-
netaanko saman päämärän edistämiseksi kuormittajilta hiilidioksidiveroa: 
ensin mainittu ei tuota luonnollisestikaan valtiovallalle mitään, kun taas 
jälkimmäisellä keinolla pystytään kokoamaan suhteellisen paljon verotu-
loja valtiolle. 

5.3.6 Kokeilunluonteinen lainsäädäntö 

Kokeilunluonteisella lainsäädännöllä tarkoitetaan säädöksiä, joiden lopul-
lisesta voimaantulosta päätetään vasta muutaman vuoden kokeilun jäl-
keen. Esimerkiksi vuorotteluvapaalaki oli voimassa kokeilunluonteisesti 
useita vuosia ennen kuin laki säädettiin pysyväksi. Kokeilunluonteiseksi 
on luonnehdittavissa alun perin myös tuloverotuksessa myönnetty kotita-
lousvähennys samoin kuin parturi- ja kampaamopalveluille sekä pienten 
korjauspalveluiden alennettu arvonlisäverokanta.203 

Kokeilunluonteinen lainsäädäntö johdattaa pohtimaan muun muassa 
seuraavia kysymyksiä: 
− Onko lainsäädäntökokeilusta tehty asianmukainen vaikutusarvio? 
− Onko vaikutusarvion tuloksia tulkittu asianmukaisesti? 
− Vai onko jo ennalta päätetty, että kokeilunluonteinen lainsäädäntö 

säädetään pysyvästi voimassaolevaksi? 
− Minkälaisia muita kokemuksia kokeilunluonteisesta lainsäädännöstä 

on ollut? 
− Onko kokeilunluonteista lainsäädäntöä käytetty liian laaja-alaisesti vai 

liian pidättyväisesti? 
− Onko kokeilunluonteisen lainsäädännön hyödyntäminen ylipäänsä ol-

lut kovinkaan systemaattisesti harkittua vai pikemminkin sattumanva-
raista? 

                                                      
203 Tässä voidaan viitata myös sotu-kokeiluun. Ks. tarkemmin Valtiontalouden 
tarkastusviraston toiminnantarkastuskertomukset 153/2007. 
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5.3.7 Sääntely-yhdistelmät ja niiden 
tarkoituksenmukaisuus 

Yksi ilmentymä ylisääntelystä on se, että samaa ongelmaa säännellään 
tarpeettomasti liian monilla säädöksillä, mikä aiheuttaa muun muassa tur-
hia hallintokustannuksia niin julkisvallalle kuin yritystoiminnalle204. 
Ylisääntelyllä on toisaalta muitakin ilmenemismuotoja. Ensinnäkin sää-
döksen vaikutukset saattavat mennä yli sen, mikä olisi tarpeen yhteiskun-
nallisen ongelman korjaamiseksi. Tässä voidaan viitata myös suhteelli-
suusperiaatteeseen, jonka mukaan lakiehdotusten on oltava oikeassa suh-
teessa ratkaistavaan ongelmaan205. Toiseksi säädös saattaa kattaa sellaisia-
kin toimintoja, jotka eivät aiheuta ongelmia eli säädös on ylikattava. Li-
säksi asiasta saatetaan säännellä oikeudellisesti, vaikka markkinatkin voi-
sivat ratkaista käsillä olevan ongelman tai siihen voitaisiin puuttua elin-
keinonharjoittajien täytäntöön panemalla itsesääntelyllä. 

Lähellä ylisääntelyä on se, että uusia lakeja säädettäessä ei voimassaole-
via säädöksiä ajanmukaisteta. Tässä valossa esimerkiksi Euroopan komis-
sion (2006) vaatimus siitä, että säädöksistä aiheutuvaa rasitusta on tarkas-
teltava kokonaisuudessaan ja että on vähennettävä tarpeettomia päällek-
käisiä velvoitteita, on hyvin perusteltu. Lainsäädäntösuunnitelmassa kiin-
nitetään huomiota myös siihen, että riittävää ei ole pelkästään uuden lain-
säädännön laadukkuudesta huolehtiminen, vaan lisäksi on varmistettava 
voimassa olevan lainsäädännön toimivuus, ajantasaisuus ja laadukkuus.206 

Toisaalta saman ongelmakokonaisuuden sääntely tai yhteiskuntapoliitti-
seen tavoitteeseen pyrkiminen useammalla keinolla ei suinkaan aina ole 
perusteetonta. Esimerkiksi vero-ohjauksen käyttäminen valmistavana inst-
rumenttina kiellolle voi olla hyvinkin perusteltua erilaisten sopeutumis-
kustannusten vähentämiseksi. Edellä mainitun valossa on tärkeää kartoit-
taa olosuhteet, joissa sääntely-yhdistelmien soveltaminen on perusteltua. 

Sovellettaessa useampia ohjauskeinoja koetuksella saattaa olla erityises-
ti ohjauksen kustannustehokkuus. Toisin sanoen toimenpiteet eivät allo-
koidu niihin kohteisiin, joissa esimerkiksi päästöjen vähentämis- tai ener-
giansäästötoimet tulisivat huokeimmiksi. Otetaan esimerkiksi energia-
avustuksia koskeva lainsäädäntö ja sen rinnalla sovellettavat ohjauskeinot. 

                                                      
204 Ks. myös TrVM 8/2010 vp. 
205 Esimerkiksi erityyppisten tukien yhteensovittamisen laiminlyönti voi johtaa 
ylisuuriin kokonaistukimääriin. Ks. myös Valtiontalouden tarkastusviraston tu-
loksellisuustarkastuskertomukset 210/2010. 
206 Valtioneuvoston julkaisusarja 18/2007. 
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Ensinnäkin voi kysyä, eikö energiaverotus ole riittävän korkealla tasolla 
päästövähennys- ja energiansäästötavoitteiden saavuttamiseksi, ja toisaalta 
eikö energiaveroja voisi korottaa, jotta tavoitteisiin päästäisiin. Toisaalta 
on otettava huomioon, että esimerkiksi juuri energiaverolainsäädännössä 
tapahtuvat muutokset voivat muodostua ongelmallisiksi energia-
avustusten toimivuuden kannalta. Ensin voidaan kannustaa energia-
avustuksella liittymään kaukolämmitykseen, mutta muutaman vuoden ku-
luttua energiaverotuksen muutos johtaa siihen, että kaukolämpöön siirty-
minen onkin osoittautunut kannattamattomaksi. Mikäli lainsäädäntö ko-
konaisuutena on näin tempoilevaa, ei se voi olla heikentämättä säädösten 
legitimiteettiä/uskottavuutta, ja sen myötä vaikuttavuutta.207 

Oma lukunsa on se, mikä päästökaupan suhde energia-avustuksiin on. 
Lisäksi mielenkiintoinen kysymys on kotitalousvähennyksen ja energia-
avustusten välinen suhde. Vuoden 2009 alussa voimaan tulleella lain muu-
toksella energia-avustuksia päätettiin myöntää ainoastaan pienituloisille 
ruokakunnille. Muutoin energiakorjauksia subventoitiin tuloverolain kaut-
ta myönnettävän kotitalousvähennyksen muodossa.208 

Joka tapauksessa on selvää, että erilaiset sääntely-yhdistelmät ovat omi-
aan johtamaan koordinointiongelmiin, sekä joissain tapauksissa ylisäänte-
lyyn ja tarpeettoman suuriin hallintokustannuksiin. 

                                                      
207 Ks. myös Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomuk-
set 213/2010, jossa korostetaan sitä, että käytössä olevien tukimuotojen ja vero-
tuksen kokonaiskoordinaatioon tulisi kiinnittää erityistä huomiota. 
208 Ks. myös HE 140/2010 vp. 
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6 Säädösehdotusten ja 
säädösten vaikutusarviointi 

6.1 Johdattelevia näkökohtia 

Olennainen lainsäädännön laadun painopistealue on myös säädösehdotus-
ten ja säädösten vaikutusarviointi muun muassa sen takia, että vaikutusar-
viointia on Suomessa jo pitkään kritisoitu eikä tilanne liene vieläkään 
huomattavasti kohentunut209. Lainsäädäntösuunnitelmassakin tunnuste-
taan, että yksi keskeisimmistä lainvalmistelun perusongelmista Suomessa 
on vaikutusten puutteellinen ennakkoarviointi samoin kuin vaikutusten 
vajavainen jälkiseuranta210. Sen sijaan Euroopan komissio on määrännyt 
vaikutusten arvioinnin tärkeimpien säädösehdotusten osalta pakolliseksi. 
Komissio on sitoutunut selvittämään ehdotustensa taloudelliset, sosiaaliset 
ja ympäristövaikutukset. Avainasemassa vaikutusarvioinnissa on se, että 
arviointi perustuu luotettavaan näyttöön ja vaihtoehtojen perusteelliseen 
analysointiin. 

Kun vaikutusarviointeja tehdään tieteellisin menetelmin, olisi usein toi-
vottavaa hyödyntää ekonometrista tai yleisemmin tilastotieteellistä osaa-
mista211. Toisaalta juridista osaamista tarvitaan tämän rinnalla kokonais-
valtaisen näkökulman turvaamiseksi. 

Lainsäädännön vaikutusten arviointi on syytä ymmärtää laajasti. Se voi 
kattaa yhtä lailla vaikutusten ennakkoarvioinnin lainvalmistelun yhteydes-
sä kuin vaikutusten jälkiseurannan lain voimaantulon jälkeen. Vaikutusar-
viointi voi kohdistua yksittäisiin ulottuvuuksiin, kuten valtiontaloudelli-
siin vaikutuksiin tai ympäristövaikutuksiin, taikka se voi olla kokonaisval-
taista vaikutusarviointia. Lisäksi vaikutusarvioinnissa voi olla kysymys 
myös lainsäädännön soveltamiskäytännössä ilmenneiden ongelmien kar-
toittamisesta sen ohella, että kartoitetaan talousyksiköiden käyttäytymis-
vaikutuksia ja esimerkiksi taloudellisten tukien kohdentumista talousyksi-
köiden keskuudessa. 

Viimeksi mainittua on syytä täsmentää. Lainsäädäntö jättää käytännössä 
aina sijaa harkintavallan käytölle ja erilaisten käytäntöjen luomiselle siitä 

                                                      
209 Ks. myös Pakarinen & Tala & Hämynen (2010). 
210 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 18/2007. 
211 Asia erikseen on se, miten tarkastukset olisi organisoitava. Yhteistyö muiden 
organisaatioiden kanssa saattaa hyvinkin muodostua tietyin osin tarpeelliseksi. 
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yksinkertaisesta syystä, että lait ovat aina epätäydellisiä. Näin ollen arvioi-
taessa lainsäädännön laadukkuutta kokonaisuutena ei voida sivuuttaa so-
veltamiskäytäntöä. Onnistuessaan lain soveltajat luovat hyviä käytäntöjä, 
mutta toisaalta he voivat saada sellaisenaan laadukkaalla lainsäädännöllä 
aikaan epätoivottuja vaikutuksia. Edellä mainittu on nähtävissä myös mo-
nivaiheisena prosessina. Esimerkiksi verolainsäädäntöä uudistettaessa Ve-
rohallinnon ohjeiden onnistuneisuus voi olla avainasemassa tähdättäessä 
rajanveto- ja muiden tulkintaongelmien minimoimiseen. Tuomioistuinten 
kohdalla puolestaan oikeuslähdeopilliset sitoumukset saattavat rajoittaa 
tarkoituksenmukaiseen lopputulokseen tähtäävää lain soveltamista212. Pe-
riaatteessa tarkoituksenmukaiseen lopputulokseen tähtääminen voi tulla 
huomioiduksi oikeuslähteenä, mutta ainoastaan sallittuna oikeuslähteenä 
(vahvasti ja heikosti velvoittavien oikeuslähteiden jälkeen). Tällöin puhu-
taan seuraamusargumentoinnista. Kaiken lisäksi seuraamusargumentit 
ovat ainoastaan yksi lähde sallittujen oikeuslähteiden joukossa.213 

Lainsäädännön ja sen soveltamiskäytännön välillä voi vallita niin sanot-
tu soveltamiskuilu: sellaisenaan toimiva lainsäädäntö ei osoittaudu sovel-
tamistasolla sen paremmin taloudellisesti kuin vaikuttavuudeltaan sellai-
seksi kuin on tavoiteltu. Lainsäädännön laadukkuutta koskevan tarkastus-
toiminnan on tämän vuoksi tartuttava myös siihen kysymykseen, mitkä 
tekijät ovat soveltamiskuilun taustalla.214 Esimerkiksi Suomessa kulutta-
jansuojalainsäädäntöä on pidetty sellaisenaan moitteettomana. Sen sijaan 
kuluttajariitalautakunnassa on – ainakin aikaisemmin – ilmennyt ongelmia 
jutturuuhkien takia.215 Kysymys voi tällöin olla esimerkiksi sitä, ettei lakia 
soveltaville viranomaisille ole suunnattu riittävästi voimavaroja.216 

                                                      
212 Myös eduskunnan oikeusasiamiehen ratkaisuilla voi olla relevanssia. Niihin 
on viitattukin muutamissa tarkastuskertomuksissa. 
213 Yksinkertaistetusti muotoillen laki ja maantapa kuuluvat vahvoihin oikeusläh-
teisiin; lainvalmistelutyöt ja oikeuskäytäntö heikkoihin oikeuslähteisiin; ja muun 
muassa seuraamusargumentit, oikeusperiaatteet ja oikeuskirjallisuus sallittuihin 
oikeuslähteisiin. Vahvat oikeuslähteet sanelevat ratkaisun ensisijaisesti; jos ne 
vaikenevat, voidaan nojata heikkoihin oikeuslähteisiin; ja jos nekin vaikenevat, 
on mahdollistaa soveltaa sallittuja oikeuslähteitä. 
214 Ks. myös OECD (2010a). 
215Ks. lähemmin Valtiontalouden tarkastusviraston toiminnantarkastuskertomuk-
set 156/2007, jossa eritellään kuluttajahallinnon toimivuutta. 
216 Ks. myös Oikeusministeriön lausuntoja ja selvityksiä 2007:7 (Elintarviketur-
vallisuusviraston kannanotto). Toisaalta voimavarojen riittämättömyydellä on 
liiankin helppo selittää erinäisiä puutteellisuuksia. Huomiota tulisi kiinnittää 
muihinkin seikkoihin, kuten siihen, onko voimavarat osattu valtionhallinnossa 
kohdentaa oikealla tavalla, ja onko henkilöstön erityisosaamisen kehittämisestä 
ja ylläpitämisestä huolehdittu asianmukaisesti. 
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Tässä yhteydessä luonnollisen kiinnostuksen kohteena ovat valtionta-
loudelliset vaikutukset. Alakysymyksinä voi tarkastelun kohteeksi nostaa 
seuraavia seikkoja:217 
− Kuinka laajalti valtiontaloudellisia vaikutuksia lakiesityksissä on py-

ritty kartoittamaan? 
− Missä määrin ja mistä johtuen (esimerkiksi ministeriökohtaiset erot ja 

lakiesitysten laajuus) asianomaisten vaikutusten arviointi on vaihdel-
lut? 

− Minkälaisin menetelmin valtiontaloudellisia vaikutuksia on arvioitu 
vai onko tosiasiassa käytetty hyväksi minkäänlaisia menetelmiä? 

− Missä määrin vaikutusarvioinnissa on ollut käytettävissä luotettavaa 
dataa, ja toisaalta minkälaisia vaikeuksia datan hankinnassa on ol-
lut?218 

− Onko asianmukaisesti informoitu niistä puutteista ja potentiaalisista 
epäkohdista, joita vaikutuslaskelmiin saattaa sisältyä?219 

− Missä määrin vaikutusarviointien puutteellisuuteen on kiinnitetty 
huomiota esimerkiksi eduskunnassa ja työryhmien työskentelyssä, ja 
miten tähän kritiikkiin on reagoitu? 

− Miten vaikutusarviointien puutteellisuutta on arvioitava eduskunnan 
lainsäädäntö- ja budjettivallan kannalta? 

− Miten valtiontaloudellisten vaikutusten arvioinnin vajavaisuutta on 
arvioitava hyvän hallinnon periaatteita vasten peilaten? 

− Onko huomioon otettu yhtä lailla välittömät kuin välilliset valtionta-
loudelliset vaikutukset? 

− Minkälaisissa tapauksissa valtiontaloudellisten vaikutusten jälkiseu-
rantaan on ryhdytty ja miten se on organisoitu? 

Lainsäädännön laadukkuutta tavallaan testataan sen voimaantulon jälkeen. 
Tällöin esille nousee monia kysymyksiä, kuten se, miten lainsäädännön 
noudattamisen valvonta on organisoitu220; kuinka pitkiä viranomaisten ja 

                                                      
217 Ks. myös OECD (2008). 
218 Ks. myös Oikeusministeriön julkaisu 2004:4, jossa varsin monessa kohdassa 
tähdennetään luotettavan ja riittävän tietopohjan merkitystä, ja lisäksi TrVM 
8/2010 vp. 
219 Ks. myös Valtiontalouden tarkastusviraston toiminnantarkastuskertomukset 
163/2008, jossa tuodaan esille vaikutusarvion informatiivisuuden puutteet. 
220 Esimerkkinä yllä mainitusta problematiikasta voidaan mainita tilaajavastuu-
laki, jonka velvoitteiden noudattaminen on tällä hetkellä 12 tilaajavastuutarkas-
tajan vastuulla. Tarkastettavaa on erittäin paljon, mutta tarkastajia on vähän. 
Tämä on saattanut osaltaan vaikuttaa siihen, että tarkastuksista 60 prosentissa 
on havaittu eriasteisia puutteita selvitysvelvollisuudessa, HE 172/2010 vp. Toi-
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tuomioistuinten käsittelyajat ovat; sekä se, kuinka paljolti lain soveltami-
sessa ajaudutaan tulkintaongelmiin. Valvonnan kannalta ongelmaksi voi 
muodostua esimerkiksi se, että käsitykset valvontatehtävän laajuudesta ei-
vät ole selkeät. Tähän viitattiin säätiölaissa säädetyn viranomaisten val-
vontatehtävän osalta Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustar-
kastuskertomuksessa 210/2010.221 Valvonnan kannalta avainasemassa on 
luonnollisesti myös se, että väärinkäytökset tulevat asianmukaisesti ilmoi-
tetuiksi; tällöin on tärkeää arvioida, mitkä tekijät vaikuttavat ilmoitusak-
tiivisuuteen222. 

Lainsäädännön valvonnan osalta yhden lähtökohdan muodostaa talous-
tieteen nobelisti Gary S. Beckerin (1968) ajatus siitä, että kiinnijäämisriski 
lain rikkomisesta pidettäisiin mahdollisimman alhaisena, kunhan tämä 
kompensoidaan mahdollisimman ankarilla sanktioilla pelotevaikutuksen 
säilyttämiseksi. Hän on perustellut näkemystään erityisesti kustannuste-
hokkuudella: kiinnijäämisriskin nostaminen on yleensä ottaen paljon kus-
tannuksia aiheuttavaa siihen verrattuna, että pelotevaikutukseen panoste-
taan sanktioita kiristämällä.223 

Siitä huolimatta, että Beckerin näkemys on osa valtavirtaa oikeustalous-
tieteessä, sitä voi jossain määrin kritisoida. Esimerkiksi ajatusta voidaan 
pitää varsin kategorisena, koska kiinnijäämisriskin suuruuteen saatetaan 
vaikuttaa hyvin erilaisin keinoin, joiden kustannukset myös vaihtelevat 
tapauskohtaisesti. Toiseksi käytännössä sanktioiden – ja erityisesti ran-
gaistusten - ankaruus ja käytettävissä olevat keinot kiinnijäämisriskin li-
säämiseksi kulkevat käsi kädessä. Lisäksi yleinen oikeustaju ei helposti 
myönny siihen, että sanktiot olisivat hyvin ankaria, mutta ne tuomittaisiin 
erittäin harvoin ja harvoille224. 

                                                                                                                         
saalta tämän ilmiön taustalla voivat olla muun muassa laiminlyöntimaksun alhai-
suus sekä lain tulkinnanvaraisuudet ja muut epäselvyydet lain soveltamisessa. 
221 Tässä yhteydessä on hyvä kiinnittää huomiota myös siihen, missä määrin voi-
massaoleva lainsäädäntö on mahdollistanut lain kiertämisjärjestelyjä. Toisaalta 
tämä tarjoaa pohjan tehdä toimenpidesuosituksia tällaisten järjestelyjen estämi-
seksi. Ks. verotuksen osalta esimerkiksi Valtionvarainministeriön julkaisuja 
35/2010, jossa ns. Hetemäen työryhmä arvioi verotuksen kehittämistarpeita. 
222 Ks. myös Valtiontalouden tarkastusviraston toiminnantarkastuskertomukset 
163/2008. 
223 Joka tapauksessa tarkastustoiminnassa joudutaan ajoittain ottamaan kantaa 
myös siihen, onko kiinnijäämisriski ollut tarpeeksi korkea. Ks. esimerkiksi Valti-
ontalouden tarkastusviraston toiminnantarkastuskertomukset 163/2008, jossa to-
dettiin, että Tullissa oli laiminlyöty joitakin kassantarkistuksia, minkä johdosta 
kiinnijäämisriski oli ollut pienehkö. 
224 Toki poikkeuksiakin on olemassa. Esimerkiksi joukkoliikenteen tarkastusmaksu 
kaupunkiliikenteessä on korkea suhteessa matkalipun hintaan. Samanaikaisesti 
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Huomiota on kiinnitettävä myös muun muassa siihen, miten laajaksi 
lainsäädännöllisesti raskaimmat menettelytavat soveltamisalaltaan sääde-
tään. Esimerkiksi ympäristönsuojelussa voidaan lähteä – karrikoiden il-
maisten – siitä, että pienimuotoiseltakin toiminnalta edellytettäisiin ympä-
ristölupaa. Tämä ei kuitenkaan ole tarkoituksenmukaista, koska näin saa-
vutettavissa oleva rajahyöty jäisi rajakustannuksia alhaisemmaksi. Tässä 
valossa onkin ollut perusteltua, että Suomessa on vastikään jossain määrin 
kevennetty ympäristölupasääntelyä.225 Toisena esimerkkinä mainittakoon 
se, ettei Kilpailuviraston tarvitse tutkia vähäpätöisiä kilpailunrajoituksia. 
Tätä voi puolestaan perustella prosessiekonomisista syistä käsin. On otet-
tava huomioon vaihtoehtoiskustannukset: voimavarojen suuntaaminen 
pieniin juttuihin syö voimavaroja suurten juttujen käsittelyltä. 

6.2 Kuuleminen osana lainvalmistelutyötä 

Kuuleminen lainvalmistelun yhteydessä on olennainen osa kartoitettaessa 
ennakkoon niitä potentiaalisia vaikutuksia, joita lakiesityksellä - ja sit-
temmin lailla – saattaa käytännössä olla226. Tämän seikan painoarvoa on 
hyvä peilata sitä vasten, että lainsäädäntösuunnitelmassa on korostettu 
lainvalmistelun avoimuuden lisäämistä ja sidosryhmien osallistumismah-
dollisuuksia. Se on yksi viidestä säädöspoliittisesta toimenpiteestä, joka 
lainsäädäntösuunnitelmassa mainitaan.227 Euroopan komission (2006) ta-
holta on puolestaan korostettu sitä, että kuuleminen on olennainen osa 
vaikutusarviointia. 

Hahmotetaan mahdollista tarkastuskohdetta ensisijaisesti kysymysmuo-
dossa: 
− Missä laajuudessa kuulemista tapahtuu eri lakiehdotusten yhteydessä? 
− Miten kuultavaksi kutsuttavat valikoituvat ja missä muodossa sidos-

ryhmät ja asiantuntijat osallistuvat lainvalmisteluun? 
− Mihin vaiheeseen kuuleminen ajoittuu? Esimerkiksi OECD (2010a) 

on korostanut ajoituksen olevan tässä suhteessa kriittinen tekijä: ha-
lukkaiden on päästävä osallistumaan ennen kuin päätöksenteko etenee 
liian pitkälle. 

                                                                                                                         
tosiasia on se, että todennäköisyys jäädä kiinni liputta matkustamisesta on mata-
la. 
225 Ks. tarkemmin HE 100/2009 vp. 
226 Ks. myös Oikeusministeriön selvityksiä ja ohjeita 18/2010. 
227 Ks. myös Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 14/2009. 
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− Saadaanko kuulemisen yhteydessä relevanttia tietoa, jolla lakiesityk-
sen laatua voidaan parantaa?228 

− Onko asiantuntijakuulemisia tai muuta konsultaatiota ollut liikaa tie-
tyissä tapauksissa? 

− Onko valvontaviranomaisille mahdollistettu asianmukaisesti osallis-
tuminen työryhmätyöskentelyyn, ja onko siis kuuleminen niiden osal-
ta liian vähäinen vaikuttamiskeino? 

− Kuinka onnistuneena tämän hetkistä kuulemismenettelyä Suomessa 
voidaan pitää?  Esimerkiksi OECD (2010a) on maininnut, että julki-
sen kuulemisen ja vaikutusten ennakkoarvioinnin välinen suhde on 
Suomessa heikko. 

− Kuinka hyvin oikeusministeriön ohjeita kuulemisesta säädösvalmiste-
lussa on noudatettu? Toisaalta mitkä seikat ovat aiheuttaneet ohjeiden 
laiminlyöntejä. 

Hallituksen strategia-asiakirjan seurantaa koskevasta arvioinnista ilmenee 
hyvin, että lainvalmistelun avoimuus ja sidosryhmien osallistumismahdol-
lisuudet vaihtelevat varsin paljon ministeriökohtaisesti.229 Tämä luo toi-
saalta pohjaa niin sanottujen hyvien käytäntöjen kartoittamiselle. Samalla 
se pakottaa kysymään, tulisiko menettelytapoja pyrkiä yhtenäistämään ja 
virtaviivaistamaan ministeriöiden kesken. Lisäksi on hyvä panna merkille, 
että joidenkin ministeriöiden taholta syynä kuulemisen merkityksen ko-
rostumiseen on mainittu muun muassa positiiviset vaikutukset valmistelun 
laatuun ja säädösten täytäntöönpanoon.230 

 
 
 
 
 

                                                      
228 Ks. myös Oikeusministeriön lausuntoja ja selvityksiä 2007:7 (valtiovarainmi-
nisteriön kannanotto). 
229 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 14/2009. 
230 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 14/2009. 
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6.3 Kansainväliset kokemukset 
vaikutusarvioinnin perustana 

Hallituksen esityksiin sisältyy tavallisesti lyhyet luonnehdinnat siitä, mi-
ten eräissä muissa maissa ilmiöstä on säädetty. Kysymys on tällöin ni-
menomaan lyhyestä juridisesta johdattelusta, ei esimerkiksi sen kartoituk-
sesta, minkälaisia käytännön kokemuksia lainsäädännön toimivuudesta 
asianomaisissa maissa on saatu. Tätä voi pitää puutteena, koska nimen-
omaan kyseisellä tiedolla olisi olennaista merkitystä lakiesityksiä valmis-
teltaessa. 

Hallituksen esityksen laatimisohjeissa viitataan tältä osin siihen, että 
lainsäädäntökatsauksessa olisi selostettava vastaavia valmisteilla olevia tai 
toteutettuja ratkaisuja erityisesti Pohjoismaissa ja Euroopan unionin jä-
senmaissa.231 Säädösehdotusten vaikutusarviointia koskevissa ohjeissa 
puolestaan on tähdennetty sitä, että muissa maissa toteutettujen vastaavan-
laisten uudistusten vaikutusarvioinnit ja seurantaselvitykset olisivat arvi-
oinnin tiedonlähteinä hyödyllisiä232. 

Teeman konkretisoimiseksi muun muassa seuraavat kysymykset ovat 
relevantteja: 
− Missä laajuudessa kotimaisissa lainvalmistelutöissä hyödynnetään 

vertailumaista saatuja kokemuksia vastaavanlaisen lainsäädännön vai-
kutuksista? Tyydytäänkö tällöin pelkästään vertailumaiden lakien 
yleisluonnehdintaan ja eräiden lakiteknisten näkökohtien huomion ot-
tamiseen? 

− Miten vertailumaat valikoituvat? Onko tältä osin vertailumaiden va-
linta ollut millään tavalla systemaattista? 

− Minkälaiset tekijät ovat olleet esteenä kansainvälisten kokemusten 
hyödyntämiselle? Minkälaisia "ylittämättömiä" ongelmakohtia kan-
sainvälisten kokemusten hyödyntämiseen liittyy? 

− Onko kansainvälisten kokemusten hyödyntämisessä havaittavissa mi-
nisteriökohtaisia eroja? 

                                                      
231 Oikeusministeriön julkaisu 2004:4. 
232 Oikeusministeriön julkaisu 2007:6. 
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6.4 Oikeusministeriön ohjeet 
säädösehdotusten vaikutusten 
arvioinnista 

Säädösehdotusten vaikutusten arvioinnista on annettu uudet yhtenäiset oh-
jeet vuonna 2007233. OECD (2010a) on Suomea koskevassa maaraportis-
saan kiittänyt juuri hyvän sääntelykäytännön uusia välineitä, kuten valtio-
neuvoston yhtenäisiä ohjeita vaikutusten ennakkoarvioinnissa. Ennen 
vuotta 2007 vaikutusarviointiohjeita leimasi pirstaleisuus.234 

Oma lukunsa on kuitenkin se, minkälainen vaikutus ohjeilla tosiasialli-
sesti on ollut. Toisin sanoen, onko näitä ohjeita noudatettu käytännön 
lainvalmistelutyössä? Ohjeiden painoarvo on luonnollisesti merkityksetön, 
jos niiden täytäntöönpano on heikkoa. Peruskysymys on siis se, minkälai-
set tekijät ovat yhtäältä mahdollisesti edesauttaneet ohjeiden noudattamis-
ta, ja toisaalta johtaneet siihen, ettei niitä ole noudatettu? Millä eri keinoin 
ohjeiden noudattamista on pyritty edistämään? 

Tässä yhteydessä ei voi olla viittaamatta siihen tosiasiaan, että useim-
milla vaikutusarviointeja tekevillä virkamiehillä on maassamme lakimies-
tausta. Tällaisissa olosuhteissa on erittäin hankala vahvistaa kvantitatiivi-
sempaa ja taloustieteellisempää otetta vaikutusarvioinneissa, mitä OECD 
(2010a) on vaatinut. Toisaalta lainvalmistelijat ovat tässä suhteessa edel-
lyttäneet sitä, että vaikutusarvioinneissa voitaisiin käyttää enemmän hy-
väksi ulkopuolista asiantuntija-apua. 

Säädösehdotusten vaikutusarvioinnissa muutama periaatteellinen näkö-
kanta ansaitsee tulla erikseen mainituksi. Ensinnäkin vaikutusarvioinnin 
ajoitus – so. toteutuksen aloittaminen jo tarpeeksi ajoissa - on tärkeässä 
asemassa235. Muutoinhan saattaa yksinkertaisesti käydä niin, että sää-
dösehdotus valmistellaan ja laki säädetään, vaikka asianmukaisesti tehty 
arviointi olisi osoittanut sen tarpeettomaksi236. Toiseksi ja edelliseen liit-
tyen, sääntelyvaihtoehtojen aito vertailu voi jäädä tekemättä, jos arviointia 
lykätään liian myöhään. Tällöin voi nimittäin olla käynyt jo niin, että 
sääntelyvaihtoehto on lyöty lukkoon eikä vaihtoehtojen arviointia enää 

                                                      
233 Oikeusministeriön julkaisu 2007:6. 
234 Toisaalta lainsäädännön laadun parantamista vaikeuttanee edelleen parem-
man sääntelyn kehittämistyökalujen pirstaleisuus, joka ilmenee erilaisten ohjel-
mien, ohjeiden ja lainsäädäntösuunnitelman muodossa. 
235 Ks. myös Oikeusministeriön lausuntoja ja selvityksiä 2007:7 (Kilpailuviraston  
kannanotto), jossa korostetaan yllä mainittua näkökantaa. 
236 Ks. myös Oikeusministeriön julkaisu 2007:6. 
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katsota tarpeelliseksi. Vaikutusarviointi olisi syytä nähdä yleisemminkin 
elimellisenä osana lainvalmisteluprosessia, ei pelkästään jälkikäteen toteu-
tettavana luotauksena säädösehdotuksen vaikutuksista237. Kolmanneksi 
säädösehdotusten arvioinnissa on keskityttävä olennaisten vaikutusten 
erittelyyn238 siitä riippumatta, minkä luonteisia ne ovat (esimerkiksi valti-
ontaloudellisia vaikutuksia tai ympäristövaikutuksia) sekä riippumatta sii-
tä, ovatko ne välittömiä vai välillisiä239. 

Hallituksen strategia-asiakirjan seurantaraportin mukaan vuoden 2007 
ohjeilla on oletettu olevan vaikutusta vasta lähivuosina valmistuvien lain-
säädäntöhankkeiden osalta, joten tätä taustaa vasten teema ei olisi kypsä 
tarkastusaiheeksi.240 Joka tapauksessa teema on lainsäädännön laadukkuu-
den kannalta erittäin relevantti. Toisaalta nykyisten yhtenäisten ohjeiden 
taustalla ovat ohjeet taloudellisten vaikutusten arvioinnista (1998), ympä-
ristövaikutusten arvioinnista (1998), yritysvaikutusten arvioinnista (1999) 
sekä aluekehitysvaikutusten arvioinnista (2003). Unohtaa ei sovi myös-
kään hallituksen esityksen laatimisohjeita vuodelta 2004241. Kaiken lisäksi 
oikeusministeriön ohjeiden 2007:6 esipuheessa todetaan, että uusia ohjeita 
ryhdytään soveltamaan välittömästi uusiin säädöshankkeisiin ja mahdolli-
suuksien mukaan jo käynnistyneisiin hankkeisiin. Edellä mainittuja seik-
koja vasten peilaten säädösehdotusten vaikutusten arviointia koskevien 
ohjeiden noudattaminen tai noudattamatta jättäminen olisi sovelias tarkas-
tuskohde hyvinkin lyhyellä aikavälillä aloitettavaksi. 

Säädösehdotusten vaikutusarviointia koskevien ohjeiden analysointi 
muodostaa kiistatta laajan teeman. Sitä on kuitenkin mahdollista purkaa 
suppeammaksi ja samalla siten, että teema kohdistuu nimenomaan valti-
ontaloudellisesti relevanttien vaikutusten arviointiin. Ensinnäkin kohteena 
voi olla taloudellisten vaikutusten arviointi siltä osin, kuin on kysymys 
nimenomaan julkiseen talouteen kohdistuvasta ennakkoarvioinnista. Toi-

                                                      
237 Ks. yllä mainitusta Määttä (2009). Esimerkiksi määriteltäessä tietyn verolain 
soveltamisalaa päätökset siitä tehtäisiin nojautuen vaikutusarviointiin (ja ottaen 
luonnollisesti hallinnolliset näkökohdat huomioon). 
238 Olennaisuutta arvioitaessa mielenkiintoinen vertailukohta löytyy valtioneuvos-
ton ohjesäännön 31.1 §:stä: valtiovarainministeriön lausunto on hankittava sil-
loin, kun jonkin muun ministeriön valmisteltavana olevalla asialla on huomattava 
kansantaloudellinen tai valtiontaloudellinen merkitys. 
239 Ks. myös Oikeusministeriön julkaisu 2007:6. 
240 Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 14/2009. 
241 Oikeusministeriön julkaisu 2004:4. 
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seksi kohteena voi olla viranomaisten toimintaan kohdistuvien vaikutusten 
ennakkoarviointi.242 

6.5 Lainsäädännön aiheuttamat 
hallinnolliset kustannukset 

Arviointi voi periaatteessa kattaa yhtä lailla yksityissektorille kuin julkis-
sektorille oikeudellisesta sääntelystä aiheutuvat hallintokustannukset. Toi-
saalta voidaan puoltaa pelkästään julkisiinkin hallintokustannuksiin kes-
kittymistä, koska Suomessa on parhaillaan meneillään laajahko kehittä-
mistyö yritysten hallinnollisen taakan vähentämiseksi. Tämän näkökul-
man valintaa voidaan puoltaa myös OECD:n (2010a) kannanotolla, jonka 
mukaan Suomessa tulisi kiinnittää huomiota hallinnon sisäiseen taakkaan. 
Tätä voi perustella julkisen sektorin tuottavuusohjelmasta käsin. Tämän 
vuoksi on esitetty erillisen toimintaohjelman laatimista hallinnon oman 
hallinnollisen taakan vähentämiseksi. 

Hallinnon sisäisen taakan problematisointi johtaa lukuisten kysymysten 
äärelle. 
− Kuinka onnistuneesti hallinnon sisäinen taakka on onnistuttu arvioi-

maan lainvalmistelun yhteydessä? Minkälaisia mittaamismenetelmiä 
tällöin käytetään hyväksi? 

− Millä keinoin voidaan välttää hallinnollisia kustannuksia ja miten nä-
mä keinot ovat tosiasiallisesti toimineet? Esimerkiksi missä määrin 
hallinnon sisäisen taakan vähentämispyrkimys on ohjannut sääntely-
vaihtoehdon valintaa? 

− Miten hallinnon sisäisen taakan vähentämisohjelmia on kehitetty ul-
komailla? 

Hallinnollisen taakan vähentämisen on katsottu myös parantavan merkit-
tävästi suomalaisyritysten kilpailukykyä. Tässä valossa yritysten hallinto-
taakan vähentämisellä olisi välillisesti myönteisiä vaikutuksia valtionta-
loudenkin kannalta. Toinen linkki valtiotalouteen muodostuu OECD:n 
(2010a) huomautuksesta sen suhteen, miten yritysten hallinnollisen taakan 
vähentämisohjelman toteutumista valvotaan sekä onko sillä tehokkaita tu-
kiprosesseja ja institutionaalisia rakenteita. 

                                                      
242 Ks. yllä mainitusta vaikutusten erittelystä lähemmin Oikeusministeriön julkai-
su 2007:6. 
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6.6 Lainsäädännön vaikutusten 
jälkiseuranta 

Minkälaisissa olosuhteissa lainsäädännön vaikutusten jälkiseuranta puol-
taa erityisesti paikkaansa? Ensinnäkin laajat lainsäädäntöhankkeet ja -
kokonaisuudet puoltavat jälkiseurannan organisointia243. Tämä on perus-
teltavissa kustannus-hyötynäkökulmasta käsin. Tässä voidaan viitata myös 
eduskunnan tarkastusvaliokunnan käsitykseen asiasta: "taloudellisilta vai-
kutuksiltaan merkittävimmät säädökset tai säädösperusteiset järjestelmät 
arvioidaan systemaattisesti muutaman vuoden kuluttua säädöksen antami-
sesta tai olennaisesta muuttamisesta taikka olosuhteiden merkittävästi 
muuttuessa."244 Toisaalta jos lainsäädäntö käy läpi lukuisia vähäisempiä 
muutoksia, on paikallaan järjestää seuranta sen vaikutuksista. Lainsäädän-
nön laaja kokonaisuudistus ja vaiheittaiset osittaisuudistukset ovat nimit-
täin vaihtoehtoja toisilleen.245 Kokeilunluonteiselle lainsäädännölle on 
ominaista, että sen säätämisestä pysyväksi päätetään vasta, kun kokeilusta 
on saatu empiiristä evidenssiä. Tässä tapauksessa voi sanoa, että jälkiseu-
ranta on elimellinen osa lainsäädäntöprosessia. Lisäksi vaikutusten jälki-
seurannan puolesta saattaa puhua se, jos lainvalmistelun yhteydessä lau-
sunnonantajat ovat olleet olennaisesti erimielisiä lain vaikutuksista. 

Jälkiseurannan tarpeeseen on kiinnitetty huomiota usealta taholta. Esi-
merkiksi OECD (2010a) on tähdentänyt jälkiseurannan merkitystä. Myös 
lainsäädäntösuunnitelmassa on kiinnitetty huomiota paitsi vaikutusten en-
nakkoarviointiin myös vaikutusten jälkiseurantaan. 

Potentiaalisesti mielenkiintoisen tarkastuskohteen tarjoaisivat eduskun-
nan vastaukset lakiesityksistä, joissa edellytetään varsin lyhyellä aikavälil-
lä hallitukselta selvitystä lain vaikutuksista. Esimerkiksi autoverolain 
muutosta koskien eduskunta edellytti hallituksen seuraavan muutosten 
vaikutuksia autokannan uusiutumiseen, joukkoliikenteen käyttöön ja lii-
kenteen hiilidioksidipäästöihin.246 Eduskunnan vastauksessa EV 111/2010 
vp – HE 41/2010 vp puolestaan edellytettiin, että hallitus seuraa lainmuu-
toksen vaikutuksia käännettyä arvonlisäverovelvollisuutta koskevaan sovel-
tamiskäytäntöön ja arvioi sen pohjalta lain muutostarpeita sekä toimittaa 

                                                      
243 Ks. myös Oikeusministeriön julkaisu 2004:4 ja Oikeusministeriön julkaisu 
2007:6. 
244 TrVM 1/2007 vp. 
245 Määttä (2009). Toisaalta lainsäädäntö, joka on käynyt läpi lukuisia osittai-
suudistuksia, on tärkeä kohde myös säädöshuoltoa silmällä pitäen. 
246 EV 125/2007 vp – HE 147/2007 vp. 
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tästä selvityksen valtiovarainvaliokunnalle vuoden 2012 loppuun mennes-
sä. Kuinka hyvin näissä ja muissa eduskunnan vastauksissa esitettyjä vaa-
timuksia on noudatettu, on tärkeä kysymys muun muassa sitä taustaa vas-
ten, että lainsäädäntövalta kuuluu eduskunnalle. 

Jälkiseurannan nykytilan arviointi johdattaa monien kysymysten ja nä-
kökohtien äärelle: 
− Missä laajuudessa jälkiseurantaa tapahtuu, miten se on organisoitu se-

kä minkälaisiin ongelmiin tällöin on törmätty? 
− Miten jälkiseurannan tulokset on raportoitu? Riittävää tuskin on vain 

sen toteaminen, että tavoitteet ovat toteutuneet hyvin. Eräänlaisena 
ohjenuorana voidaan viitata eduskunnan tarkastusvaliokunnan lausu-
maan: "yhteiskunnallisen vaikuttavuuden tietoina tulee riittävän joh-
donmukaisella tavalla esittää tavoitteiden saavuttaminen ja tavoitteista 
jääminen, syy tavoitteista jäämiselle sekä toimenpiteiden kustannuk-
set."247 Tämän ohella huomiota tulisi jälkiseurannassa kiinnittää lain-
säädännön sivuvaikutuksiin, ovatpa nämä olleet luonteeltaan myöntei-
siä tai kielteisiä. 

− Onko jälkiseurannalle olemassa riittävän ja oikean kuvan vaikutta-
vuudesta ja muista relevanteista kriteereistä tarjoava mittaristo?248 

− Kuinka tarkoituksenmukaisena vallitsevaa tilannetta voidaan pitää? 

                                                      
247 TrVM 1/2009 vp – K 11/2009 vp, K 12/2009 vp. 
248 Ks. myös Valtiontalouden tarkastusviraston toiminnantarkastuskertomus 
145/2007. 
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7 Päätelmiä 

Objektiivisessa tarkastustoiminnassa on onnistuttava siinä, missä juristit 
tai yhteiskuntatieteilijät eivät aina onnistu yksin arvioidessaan lainsäädän-
nön laatuun liittyviä kysymyksiä. Ensinnäkin juristille lain laadukkuutta 
koskevat kysymykset typistyvät aivan liian pitkälle juridiikaksi. Esimer-
kiksi lakiesityksiä arvioidaan sen perusteella, miten hyvin ne ovat so-
pusoinnussa Euroopan yhteisön oikeuden, perustuslain ja ihmisoikeusso-
pimusten määräysten kanssa. Problematisointi lainsäädännön tarkoituk-
senmukaisuudesta on tässä asetelmassa marginaalista. 

Sen sijaan yhteiskuntatieteilijä problematisoi kyllä lakiesityksen tarkoi-
tuksenmukaisuutta, mutta tarkastelusta jää kaksi keskeistä näkökulmaa 
helposti ulkopuolelle. Liian vähäiselle huomiolle jää yhtäältä oikeudelli-
nen toimintaympäristö, jossa lakiesityksiä laadittaessa joudutaan toimi-
maan, ja toisaalta yksityiskohtien painoarvo lakeja säädettäessä ja sovel-
lettaessa (the devil is in details). 

Lainsäädännön laadukkuuteen keskittyvässä tarkastustoiminnassa on 
siis onnistuttava yhdistämään oikeus- ja yhteiskuntatieteilijöiden vahvat 
puolet, mutta samanaikaisesti välttämään näitä molempia vaivaavat heik-
koudet.249 

Toinen keskeinen seikka lainsäädännön laadukkuutta ajatellen on ym-
märtää se kokonaisvaltaisesti. Kysymys ei ole suinkaan vain siitä, että la-
kiteksti kirjoitetaan mahdollisimman ymmärrettävästi ja sujuvasti, vaan 
koko joukosta muita näkökohtia. Esimerkkeinä mainittakoon muun muas-
sa se, että valmisteluprosessi osataan organisoida järkevästi; aikataulutuk-
sessa onnistutaan; lailla päästään niihin päämääriin, joita sillä tavoitellaan; 
sekä lain valvonta ja vaikutusten jälkiseuranta järjestetään asianmukaises-
ti. Kokonaisvaltaiseen lähestymistapaan kuuluu myös se, ettei yhtä lakia 
tarkastella irrallaan lainsäädäntöympäristöstä: yhtäältä on pantava merkil-
le se, että erilaiset asetukset ja päätökset yksityiskohdista voivat olla 
avainasemassa, jotta laki osoittautuisi vaikuttavaksi ja muutoinkin tarkoi-
tuksenmukaiseksi; toisaalta samaa päämäärää voi palvella koko joukko 
ohjauskeinoja, jolloin niiden vaikuttavuutta ja muita ominaisuuksia on ar-
vioitava kokonaisuutena. 

                                                      
249 Ks. myös Valtiontalouden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomuk-
set 194/2009, jossa kritisoidaan sitä, että lainvalmistelutöissä sen paremmin kuin 
itse laissakaan ei näytetä ymmärtäneen erikoissairaanhoidon ja sosiaalitoimen 
yhteistyön tärkeyttä. 
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Toisaalta, jos kysymys on laajasta lainsäädäntökokonaisuudesta, ja jos 
tarkastuskohde halutaan ulottaa aina esivalmistelusta sen valvontaan ja 
vaikutusten jälkiseurantaan, saadaan luonnollisesti kokonaiskuva lainsää-
däntöprosessista. Hintana voi tosin olla se, että laajuusongelmasta johtuen 
kuva jää pinnalliseksi. 

On myös aiheellista korostaa sitä, että lainsäädännön laadukkuuden ar-
viointia koskevat samanlaiset ohjeet ja ajatuskulut kuin yleisemmin tulok-
sellisuustarkastusta. Kysymys on siis vastuullistavasta tarkastustoimin-
nasta, jolla on yhteys valtiontalouteen joko suoraan tai ainakin välillisesti. 
Tarkastus voi kohdistua ainoastaan toimintaan, jonka joku on jo tehnyt eli 
tarkastukselle on leimallista ex post -lähestymistapa. Toisaalta kysymys ei 
tällöinkään ole pelkästään sellaisiin toimintoihin kohdistuvasta tarkastuk-
sesta, johon voidaan liittää itsenäinen tuloksellisuuden vaatimus, vaan tar-
kastus voi kohdistua tässäkin yhteydessä merkittäviin tukitoimintoihin ja 
ohjausjärjestelmiin.250 

                                                      
250 Ks. yllä mainittuun liittyen tarkemmin Perkinen (2010). Ks. myös Valtionta-
louden tarkastusviraston tuloksellisuustarkastuskertomukset 197/2009, jossa kä-
sitellään oikeusministeriön hallinnonalan ohjausjärjestelmää. Ks. lisäksi Tala 
(2004), joka kiinnittää huomiota – OECD:n raportteihin viitaten – hyvän johta-
misjärjestelmän luomiseen lainlaadintaa varten. 
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