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1 JOHDANTO 

Lainsäädännön vaikutusarviointi liittyy kiinteästi instrumentalistiseen käsitykseen lainsäädännöstä, jonka mu-
kaan lainsäädäntö nähdään julkisen vallan toimintavälineenä ohjata eri toimijoiden käyttäytymistä1. Mikäli 
esimerkiksi valtiovalta on huolissaan tupakoinnin aiheuttamista haitoista, voidaan yhtenä sääntelyvaihtoehto-
na harkita veronkorotusta tupakoinnin vähentämiseksi. Tällöin kallistunut tupakan hinta ohjaisi kansalaisia 
ostamaan tupakkaa vähemmän. Olipa kyse tupakoinnista tai jostain muusta yhteiskunnallisesta ongelmasta, 
lainsäätäjän on olennaista arvioida, mitä vaikutuksia eri sääntelytoimenpiteet tulisivat sääntelyn kohdetahoissa 
aiheuttamaan. Tupakoinnin kohdalla kiinnostuksen kohteena olisi siis se, kuinka paljon nimenomaan veronko-
rotus vaikuttaa tupakoinnin vähentämiseen. Voidaankin todeta, että lainsäädännön vaikutusarvioinnilla on 
erittäin oleellinen asema yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisemisessa. 

Lainsäädännön instrumentalistisuus on näkynyt myös keväällä 2020 käynnistyneen koronapandemian hoita-
misen myötä eri maiden hallitusten käyttäessä lainsäädännöllisiä instrumentteja hillitäkseen koronaviruksen 
leviämistä2. Esimerkiksi Suomessa, kuten monissa muissakin maissa, muun muassa elinkeinonvapautta rajoi-
tettiin voimakkaasti ihmisten lähikontaktien vähentämiseksi3. Koronakriisin kohdalla sääntelytoimenpiteiden 

 
* Tutkimus on osa Suomen Akatemian rahoittamaa Information Resilience in a Wicked Environment (IRWIN) - tutkimushan-
ketta. IRWIN on kolmevuotinen (2021–2023) ja poikkitieteellinen hanke, jonka toteuttajina ovat Vaasan ja Itä-Suomen ylio-
pistot, Laurea-ammattikorkeakoulu sekä Maanpuolustuskorkeakoulu. IRWIN-hankkeessa tutkitaan tiedon huoltovarmuutta 
kompleksisessa ympäristössä. Hankkeessa kehitetään osallistavaa kansallisen varautumisen mallia, jossa päätöksentekijät, 
kansalaisyhteiskunta sekä elinkeinoelämä tuottavat tilannetietoisuutta ja toimivat yhteistyössä kriisivalmiuden edistämiseksi. 
1 Tala 2005, s. 14–17. 
2 Ks. esim. OECD 2020a, s. 2, 4. 
3 Ks. esim. hallituksen esitys (HE 25/2020 vp) ravitsemisliikkeiden sulkemisesta asiakkailta. 
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yhteiskunnallinen merkitys on ollut poikkeuksellisen huomattava. Näin ollen vaikutusarvioinnin merkityksen 
lainvalmisteluprosesseissa voidaan nähdä jopa korostuneen entisestään. 

Koronapandemiaan liittyvälle lainvalmistelulle ja sitä kautta myös vaikutusarvioinnille on ollut ominaista poik-
keuksellinen kiireellisyys ja epävarmuus. Esimerkiksi Jukka ym. (2021) ovat kuvanneet pandemian aikaista 
lainvalmistelua ennennäkemättömäksi tilanteeksi, jossa päätöksiä on jouduttu tekemään epätäydellisellä in-
formaatiolla pandemian kestosta, vakavuudesta tai terveydenhuollon kantokyvyn kestävyydestä4. Kiireellisyys 
on näkynyt konkreettisesti esimerkiksi oikeusministeriön antamissa suosituksissa koskien poikkeusolojen lain-
valmistelua5. Suositusten mukaan esimerkiksi lausuntokierros voitiin tilanteen vaatiessa jättää toteuttamatta 
ja lakisääteisistä kuulemisvelvoitteiden toteutustavoista joustaa. Toisaalta ohjeistuksissa tuotiin esille, että 
poikkeusoloissakin erityisen tärkeää oli huolehtia siitä, että eduskunta saa tarvittavat ja riittävät tiedot päätös-
ten tekemiseksi.6 Kiireellisyys on näkynyt myös kansainvälisessä lainvalmistelussa ja OECD:n (2020b) mukaan 
eri maissa on koronasääntelyn osalta joustettu vaikutusarviointiin liittyvissä menettelyissä7. 

Tässä tutkimuksessa tutkitaan koronapandemiaan liittyvää lainsäädännön vaikutusarviointia kvantitatiivisin 
menetelmin vuoden 2020 valtiopäivillä annettujen hallituksen esitysten perusteella8. Tarkoituksena on analy-
soida, onko pandemian mukanaan tuoma kiireellisyys ja epävarmuus näkynyt lainvalmistelun laadussa vaiku-
tusarviointien toteuttamisen näkökulmasta vertaamalla koronaan liittyviä hallituksen esityksiä muihin saman 
vuoden valtiopäivillä annettuihin esityksiin. Tutkimuskysymys voidaan esittää seuraavasti: 

Miten lainsäädännön vaikutusarvioinnit on toteutettu koronapandemiaan liittyvässä lainvalmistelussa 
verrattuna muuhun samaan aikaan toteutettuun lainvalmisteluun? 

Tutkimuksen perusteella saadaan lisää tietoa siitä, miten instrumentalistisesta näkökulmasta keskeisessä ase-
massa olevaa vaikutusarviointia on toteutettu poikkeuksellisessa kriisitilanteessa. Aihetta on tärkeä tutkia, sillä 
tutkimuksen avulla hankittua tietoa voidaan hyödyntää valmistautumisessa tuleviin kriisitilanteisiin. Tutkimuk-
sen havainnot koronakriisin vaikutuksista lainvalmisteluun auttavat kiinnittämään huomiota vaikutusarvioinnin 
kannalta keskeisten osa-alueiden toteutumiseen tulevissa ennalta-arvaamattomissa ja poikkeuksellisissa tilan-
teissa. Kuten myös Dunlop ym. (2020) tuovat esille, koronapandemian avulla hankittua tutkimustietoa voidaan 
hyödyntää tulevaisuudessa paitsi koronan tuomien haasteiden, myös yleisellä tasolla eri odottamattomiin uh-
kiin varautumisessa9. Tutkimus antaa osaltaan tietoa oikeudellisen resilienssin10 toteutumisesta lainsäädännön 
vaikutusarvioinnin näkökulmasta. OECD:n (2020b) mukaan tulevaisuudessa yksi keskeisimmistä sääntelyjär-
jestelmää koskevista tarpeista koskeekin resilienssin turvaamista tulevia uhkia silmällä pitäen11. 

Koronapandemiaan liittyvää sääntelyä on tutkittu Suomessa aikaisemmin Jukan ym. (2021) tutkimuksessa, 
jossa tarkastelun kohteena oli kartoittaa, mille eri hallinnonaloille pandemia on aiheuttanut sääntelytarpeita. 
Lisäksi Neuvonen (2020) tarkasteli perustuslakivaliokunnan asemaa valmiuslain käyttöönoton yhteydessä. 
Korkea-ahon ja Scheininin (2020) tutkimuksessa näkökulmana oli pehmeän sääntelyn käyttö sääntelyinstru-
menttina keskittyen rajat ylittävään matkailuun liittyviin suosituksiin. Myös kansainvälisessä kirjallisuudessa 

4 Jukka ym. 2021, s. 3. 
5 Koronapandemian vuoksi todetut poikkeusolot olivat voimassa 16.3.–16.6.2020. Poikkeusolojen aikana viranomaisten 
toimivaltuuksista säädetään pääosin valmiuslaissa (1552/2011). Poikkeusolojen päättymisen jälkeen koronapandemiaa on 
hoidettu normaaliolojen lainsäädännön toimivaltuuksin, eikä valmiuslain toimivaltuuksia ole sovellettu. Normaaliolojen 
lainsäädännön toimivaltuuksilla tarkoitetaan koronakriisin kohdalla esimerkiksi tartuntatauti- (1227/2016) ja rajavartiolakia 
(578/2005). (Valtioneuvosto: Poikkeusolot: https://valtioneuvosto.fi/tietoa-koronaviruksesta/poikkeusolot. Vierailtu 
21.1.2022). 
6 Oikeusministeriö. Lainvalmistelusta poikkeusoloissa annettu suositukset. https://valtioneuvosto.fi/-
/1410853/lainvalmistelusta-poikkeusoloissa-annettu-suositukset. Vierailtu 18.1.2022. 
7 OECD 2020b, s. 2, 7, 9–10. 
8 Vuoden 2020 valtiopäivien hallituksen esityksillä tarkoitetaan esityksiä, jotka annettiin 5.2.2020–2.2.2021 välisenä aikana. 
9 Dunlop ym. 2020, s. 366. 
10 Oikeudellisella resilienssillä viitataan Lavapuron (2020, s. 1262) mukaan oikeusjärjestelmän ja oikeudellisten instituutioiden 
kykyyn selviytyä kriiseistä ja mukautua niiden aiheuttamiin ongelmiin. 
11 OECD 2020b, s. 2. 
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koronasääntelyä on tarkasteltu pehmeän sääntelyn näkökulmasta12. Muilta osin koronasääntelyä on kansain-
välisessä kirjallisuudessa tutkittu muun muassa varovaisuusperiaatteen13 sekä parlamenttien ja toimeenpa-
noelinten välisen päätöksentekosuhteen näkökulmista14. Lisäksi on tunnistettu keinoja rajoittaa valmiuslain-
säädäntö koskemaan oikeasuhteisesti vain kriisiajan hallintaa15. Koronapandemiaan liittyvää sääntelyä ei ole 
aikaisemmin kuitenkaan tutkittu vaikutusarviointien toteuttamisen laadun näkökulmasta. Näin ollen tämä 
tutkimus antaa uutta tietoa kriisiajan vaikutusarvioinneista ja sitä kautta lainvalmistelun laadusta. Tutkimus 
myös hyödyntää empiirisessä analyysissään koe-/kontrolliryhmä-tyyppistä asetelmaa, joka on uudenlainen 
tapa mitata kotimaista lainvalmistelun laatua. 

Artikkeli rakentuu seuraavasti. Toisessa luvussa käydään läpi työn teoreettinen tausta rationaalisen lainvalmis-
telun mallin perusteella sekä aikaisempaa tutkimuskirjallisuutta liittyen lainsäädännön vaikutusarviointien laa-
dun mittaamiseen osana lainvalmisteluprosessia. Kolmannessa luvussa esitellään tämän tutkimuksen aineisto 
ja menetelmät sekä neljännessä luvussa tutkimuksen tulokset. Viidennessä luvussa vedetään yhteen keskei-
simmät tulokset ja esitetään johtopäätökset. 

2 RATIONAALISEN LAINVALMISTELUN MALLI JA VAIKUTUSARVIOINNIN LAADUN MITTAAMINEN 

2.1 RATIONAALISEN LAINVALMISTELUN MALLI 

Yhteiskunnan kokonaishyvinvoinnin lisäämisen näkökulmasta lainvalmistelun ja sen sisällä tapahtuvan vaiku-
tusarvioinnin tulisi noudattaa taloustieteellisen valtavirtateorian mukaan rationaalisen päätöksentekoproses-
sin kanssa yhtenevää rationaalisen lainvalmistelun mallia16. Mallin mukaan ensin tunnistetaan yhteiskunnalli-
nen ongelma ja luodaan tavoitteenasettelu ongelman ratkaisemiseksi. Seuraavaksi tunnistetaan eri sääntely-
vaihtoehtoja tavoitteiden saavuttamiseksi ja arvioidaan vaihtoehtojen hyötyjä ja haittoja. Tätä vaihetta kutsu-
taan etukäteiseksi (ex ante) vaikutusarvioinniksi. Vaihtoehtojen arvioinnissa tulisi paremman vertailukelpoi-
suuden ja nettohyötyjen laskemiseksi hyödyntää, erityisesti merkittävien sääntelyhankkeiden kohdalla, kvanti-
tatiivista arviointia esimerkiksi kustannus-hyötyanalyysin muodossa. Kun arvioinnin kohteena olleista säänte-
lyvaihtoehdoista on valittu yhteiskunnan kokonaishyödyn näkökulmasta optimaalinen vaihtoehto, pannaan 
sääntelytoimenpide täytäntöön. Lopuksi toteutetaan jälkikäteinen (ex post) vaikutusarviointi sääntelytoimen-
piteen oltua tietyn aikaa voimassa. Myös jälkiarviointi on tärkeä osa rationaalista lainvalmisteluprosessia, sillä 
jälkiarvioinnin avulla hankittua tietoa voidaan hyödyntää tulevien uudistusten suunnittelussa ja arvioinnissa. 

Kuten esimerkiksi Pakarinen (2012) tuo esille, rationaalisen lainvalmistelun teorian oletukset ovat hallinneet 
lainsäädäntötutkimuksellista kirjallisuutta. Tämän lisäksi oletukset ovat välittyneet eri maiden säädöspolitiik-
kaan.17 Rationaalisen lainvalmistelun mallin vaikutteet ovatkin näkyneet esimerkiksi Euroopan komission vai-
kutusarviointiohjeissa18. Talan (2010) mukaan käsitys lainlaadinnasta rationaalisena toimintana ”murtautui” 
Suomeen 1970-luvun alussa. Hänen mukaansa muutos oli osa samanaikaista laajempaa läntisissä yhteiskun-
nissa tapahtunutta prosessia.19 Kotimaisista lainvalmisteluohjeista onkin tunnistettavissa useita yhtymäkohtia 

12 Andone – Coman-Kund 2022 sekä Boschetti – Poli 2021. 
13 Meßerschmidt 2020. 
14 Griglio 2020. 
15 Comarcain 2020. 
16 Ks. rationaalisen lainvalmistelun mallista ja mallin vaiheisiin liittyvistä aihealueista esim. Keinänen – Vuorela, s. 171–175; 
Pakarinen 2012, s. 38–42; Patton – Sawicki 1993, s. 46–52, 63; Popelier – Verlinden 2009; Schwartz 2016, s. 35–41; Tala 
2010, s. 67–69 sekä Vartiainen 2021, s. 33–56. 
17 Pakarinen 2012, s. 42. 
18 ks. Bohne 2009, s. 63–64. 
19 Tala 2010, s. 67. 
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rationaalisen lainvalmistelun periaatteiden kanssa20. Myös lainsäädännön arviointineuvoston arviointikäytän-
teistä on selkeästi havaittavissa tukeutuminen rationaalisen lainvalmistelun periaatteisiin. 

Huolimatta rationaalisen lainvalmistelun keskeisestä asemasta lainsäädäntötutkimuksellisessa kirjallisuudessa 
ja mallin periaatteiden välittymisestä lainvalmisteluohjeistuksiin, ei käytännön lainvalmistelun ole useinkaan 
havaittu noudattavan mallin periaatteita. Vartiainen (2021) on koonnut kirjallisuudesta keskeisiä seikkoja, 
jotka ilmentävät edellä mainittua. Hänen mukaansa vaikutusarviointeja on havaittu toteutettavan suppeasti ja 
vasta lainvalmisteluprosessin myöhäisessä vaiheessa. Vaihtoehtojen arvioinnille ei lainvalmistelussa usein jää 
tilaa, eikä kvantitatiivisia arviointeja tehdä niin usein kuin rationaalinen lainvalmistelu edellyttäisi. Myöskään 
asianmukaisesti toteutetuilla vaikutusarvioinneilla ei välttämättä ole suurta merkitystä päätöksenteossa. Eri-
tyisiä puutteita lainlaadintaprosesseissa vaikuttaa olevan jälkiarvioinnin hyödyntämisen osalta. 

Syinä eroavaisuuksille rationaalisen lainvalmistelun mallin ja käytännön lainvalmistelun välillä Vartiainen 
(2021) mainitsee muun muassa intressiryhmien vaikutuksen, resurssien ja osaamisen puutteen tehdä kvantita-
tiivisia arviointeja sekä lainvalmistelun parissa työskentelevien toimijoiden (kuten poliitikot, sidosryhmät ja 
asiantuntijat) väliset erimielisyydet.21 Pakarinen (2012) onkin havainnut, että sääntely ei ole käytännössä yk-
sinomaan rationaalisen lainvalmistelun mukaista suunnittelua. Sen sijaan sääntelyn syntymiseen ja toteutumi-
seen vaikuttavat eri ryhmittymien intressit, jolloin sääntelyn sisältö syntyy erimielisten toimijoiden välisten 
neuvottelujen kautta.22 

Talan (2010) mukaan rationaalinen lainvalmistelu on mallin pääkohtiin ja toimintamahdollisuuksiin kohdistu-
neesta kritiikistä huolimatta kuitenkin säilyttänyt määräävän asemansa lainlaadintaa koskevana keskeisenä 
ajatusmallina23. Vartiainen (2021) toteaakin, että vaikka lainvalmistelu ei käytännössä läheskään aina vastaa 
rationaalisen mallin periaatteita, ei tämän tulisi tarkoittaa sitä, ettei yhteiskunnallisessa suunnittelussa tulisi 
pyrkiä kohti mallin periaatteita esimerkiksi sääntelyvaihtoehtojen huolellisen vaikutusarvioinnin tai jälkikätei-
sen arvioinnin osalta24. Myös Tala (2010) huomauttaa, että rationaalisen lainvalmistelun mallin jääminen etääl-
le käytännön lainvalmistelun arkitodellisuudesta ei voi toimia oikeutuksena hataraan ja kapeaan tietopohjaan 
nojautuvalle lainvalmistelulle25. Edellä mainitun perusteella voidaan siis todeta, että rationaalisen lainvalmiste-
lun mallin vaiheet vaihtoehtojen arvioimisesta, hyötyjen ja haittojen vertailusta sekä jälkiarvioinnista toimivat 
taloustieteellisestä näkökulmasta laadukkaan vaikutusarvioinnin osa-alueina, vaikkei lainvalmistelu käytännös-
sä aina toteudukaan mallin periaatteiden mukaisesti. 

2.2 LAINVALMISTELUN LAADUN MITTAAMISESTA 

Tässä tutkimuksessa vaikutusarviointien laatua tutkitaan vertaamalla koronapandemiaan liittyviä hallituksen 
esityksiä muihin hallituksen esityksiin. Laatukriteereinä käytetään rationaalisen lainvalmistelun mallin osa-
alueita. Itse laadun mittaaminen voidaan toteuttaa erilaisin menetelmin. Aikaisemmasta kirjallisuudesta on 
tunnistettavissa pääasiassa neljänlaisia tapoja vaikutusarviointien laadun mittaamiseen. Yksi tapa on verrata 
jälkikäteisiä vaikutusarviointeja etukäteisiin arviointeihin. Tässä tapauksessa etukäteiset (ex ante) arvioinnit 
katsotaan sitä laadukkaammiksi, mitä lähempänä arvioinnit ovat jälkikäteisessä arvioinnissa (ex post) havaittuja 
tuloksia. Tämän kaltaisen laadunarvioinnin taustalla on oletus siitä, että jälkikäteinen arviointi on etukäteistä 
arviointia luotettavampaa, jolloin vertailua ex ante- ja ex post -estimaattien välillä voidaan käyttää etukäteis-
ten arviointien laadun mittaamiseen.26 

Usein vaikutusarviointien laatua mitataan lainvalmisteluasiakirjoihin kohdistuvan analyysin perusteella. Kvanti-
tatiivisilla analyysimenetelmillä toteutettavat laadunarvioinnit voidaan nimetä esimerkiksi määrällisiä ja laadul-

20 Ks. Oikeusministeriön vaikutusarviointiohjeet (OM 2007) sekä Hallituksen esityksen laatimisohjeet vuodelta 2019: Finlex: 
Hallituksen esitysten laatimisohjeet: http://helo.finlex.fi/. (Vierailtu 6.9.2022). 
21 Vartiainen 2021, s. 36–37. 
22 Pakarinen 2012, s. 81. 
23 Tala 2010, s. 69. 
24 Vartiainen 2021, s. 37. 
25 Tala 2010, s. 73. 
26 Cecot ym. 2008, s. 409. Ex ante ja ex post -estimaattien välistä vertailua on hyödynnetty esim. Harringtonin ym. (2000) 
tutkimuksessa. 
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lisia arviointimittareita hyödyntäviksi. Määrällisten arviointimittareiden avulla on eri tutkimuksissa laskettu 
tiettyjen kriteerien esiintymistä lainvalmisteluasiakirjoissa. Asiakirjoista, kuten Suomessa hallituksen esityksis-
tä, voidaan esimerkiksi kyllä/ei-tyyppisesti laskea, kuinka moneen hallituksen esitykseen oli sisällytetty kus-
tannusten ja hyötyjen kvantitatiivista esittämistä tai vaihtoehtoisten sääntelyratkaisujen arviointia. Tämän 
arviointitavan vahvuutena on arvioinnin objektiivisuus ja varsin korkea reliabiliteetti, jolloin eri tutkijat toden-
näköisesti päätyvät samalla aineistolla varsin yhteneviin tuloksiin. On vaikea kuvitella, että tutkijoiden näke-
myksissä olisi juurikaan eroja esimerkiksi sen suhteen, onko tietyssä hallituksen esityksessä arvioitu vaihtoeh-
toja vai ei.27 Lisäksi yksittäisen lainvalmisteluasiakirjan analysoiminen on suhteessa nopeaa toteuttaa, mikä 
mahdollistaa suuren havaintomäärän ja sitä kautta tulosten paremman yleistettävyyden. Heikkoutena määräl-
lisissä arviointimittareissa taas on se, että arviointi ei välttämättä kerro koko totuutta vaikutusarviointien laa-
dusta. On esimerkiksi mahdollista, että hallituksen esityksissä on usein esitetty kvantitatiivisia arviointeja, 
mutta arvioinnit on toteutettu pintapuolisesti tai ne ovat pohjautuneet epäluotettaviin menetelmiin.28 

Laadullisten arviointimittareiden avulla toteutetuissa tutkimuksissa tutkijat ovat arvioineet pelkän kriteerien 
esiintymisen sijaan sitä, kuinka hyvin kriteerit on huomioitu. Arviointia on toteutettu esimerkiksi useampipor-
taisella numeerisella asteikolla, jossa vaikkapa vaihtoehtojen arviointiin liittyvät kysymykset saavat sitä korke-
ampia arvosanoja, mitä laadukkaammin vaihtoehtoja on arvioitu ja tuotu lainvalmisteluasiakirjoissa esille. Vah-
vuutena laadullisten arviointimittareiden käytössä on se, että niiden avulla laadunarviointia voidaan toteuttaa 
määrällisiä arviointimittareita syvällisemmin. Heikkoutena on puolestaan se, että yksittäisen asiakirjan analy-
soimiseen kuluu enemmän aikaa ja resursseja, jolloin arviointia joudutaan usein toteuttamaan pienemmällä 
havaintomäärällä. Laadullisten arviointimittareiden heikkoutena on lisäksi määrällisiä mittareita alhaisempi 
reliabiliteetti ja arvioinnin korkeampi subjektiivisuus. Esimerkiksi hallituksen esitysten laatua arvioitaessa tutki-
jat voivat olla erimielisiä siitä, kuinka hyvin tiettyä vaikutusarvioinnin osa-aluetta on hallituksen esityksen pe-
rusteella arvioitu ja sitä kautta eri tutkijat voivat antaa samasta asiakirjasta erilaisia arvosanoja. Reliabiliteettia 
voidaan kuitenkin nostaa ja subjektiivisuutta vähentää muun muassa siten, että tietyssä tutkimushankkeessa 
laadunarviointi tapahtuu useamman tutkijan keskustellessa arvosanoista keskenään tiettyjen ennalta määritel-
tyjen arviointikäytänteiden perusteella.29 

Tässä kohtaa on syytä huomauttaa, että määrällisiä ja laadullisia arviointimittareita ei tule sekoittaa määrällisiin 
ja laadullisiin muuttujiin. Määrälliset arviointimittarit esitetäänkin usein laadullisten, kaksiportaisten (kyllä/ei), 
muuttujien avulla. Niin ikään arviointimittarit on pidettävä erillään määrällisistä ja laadullisista tutkimusmene-
telmistä. Niin määrällisiä kuin laadullisia arviointimittareita hyödynnetäänkin usein tutkimuksissa, joissa ana-
lyysi tapahtuu kvantitatiivisin menetelmin. Neljäs tapa mitata vaikutusarviointien laatua liittyy itse asiassa 
kvalitatiivisiin menetelmiin. Kvalitatiivisten menetelmien avulla tehtävälle laadunarvioinnille on tyypillistä se, 
että arvioinnissa keskitytään muutamiin tapauksiin (kuten hallituksen esityksiin). Kvalitatiivisilla menetelmillä 
toteutettavassa arvioinnissa vahvuutena on syvällinen paneutuminen huolellisesti valikoituihin tapauksiin, eikä 
analyysin tarkoituksena ole antaa yleistettävissä olevaa tietoa lainvalmistelun laadusta.30 

2.3 AIKAISEMPAA TUTKIMUSTA 

Kotimaisessa, lainvalmisteluun ja sen laatuun liittyvässä, kirjallisuudessa on hyödynnetty edellä esitetyistä 
laadun arviointitavoista kvalitatiivisia menetelmiä ja määrällisiä arviointimittareita. Sen sijaan laadullisilla mitta-
reilla toteutettua analyysiä sekä etu- ja jälkikäteisten arviointien väliseen vertailuun perustuvia tutkimuksia ei 
ole toteutettu31. Laadullisin menetelmin lainvalmistelua on tutkittu muun muassa analysoimalla hallituksen 

27 On toki mahdollista, että samalla aineistolla päädytään erilaisiin tuloksiin, mikäli samaa aineistoa tarkastellaan erilaisin me-
todologisin valinnoin. Tämän kaltainen tilanne voi tulla vastaan, jos esimerkiksi hallituksen esityksiä analysoidaan puhtaasti 
koneellisesti tai manuaalisesti. Ks. koneellisesta analyysistä esim. Raunion ja Wibergin (2017) tutkimus, jossa kansallisen 
lainsäädännön kytköksiä Euroopan unioniin selvitettiin sanahaun perusteella. 
28 Ks. aiheesta esim. Cecot ym. 2008, s. 409; Fritsch – Kamkhaji 2016; Fritsch ym. 2013, s. 451 sekä Hahn – Dudley 2004. 
29 Ks. aiheesta esim. Belcore – Ellig 2008; Cecot ym. 2008, s. 409; Ellig – McLaughlin 2012; Ellig ym. 2013 sekä Lee – Kirk-
patrick 2004. 
30 Ks. laadullisista tutkimusmenetelmistä esim. Eskola ja Suoranta 1998. 
31 Tässä yhteydessä on kuitenkin syytä mainita lainsäädännön arviointineuvoston suorittama arviointi hallituksen esityksen 
luonnoksista, joka perustuu laadullisten mittareiden kaltaiseen viisiportaiseen luokitteluun. 
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esityksiä argumentaatioanalyysin keinoin, teemoittelemalla sääntelyvaihtoehtojen arvioinnin kohteena olevia 
aihealueita sekä haastattelemalla lainvalmistelijoita ja virkamiehiä32. 

Tässä tutkimuksessa toteutettavasta kvantitatiivisesta analyysistä johtuen huomio kiinnittyy erityisesti mää-
rällisillä mittareilla havaittuihin tuloksiin. Näiltä osin voidaan nostaa esille muun muassa Rantalan ym. (2015) 
tutkimus. Tutkimuksen perusteella havaittiin hallituksen esitysten vaikutusarviointijaksojen laajuuden kasva-
neen vuodesta 2005 vuoteen 2013 luokittelemalla esitykset viiteen eri luokkaan vaikutusarviointijaksojen 
pituuden perusteella. Lisäksi tutkimuksessa havaittiin kvantitatiivisten arviointien sekä kielteisten vaikutusten 
esittämisen olleen eri vaikutuslajeista yleisintä julkistaloudellisten vaikutusten osalta. Esimerkiksi vuonna 2013 
sekä kvantitatiivisia arviointeja että kielteisiä vaikutuksia esitettiin julkistaloudellisten vaikutusten kohdalla 41 
prosentissa esityksistä. Kemiläinen ja Keinänen (2015 ja 2016) ovatkin vuoden 2014 hallituksen esityksistä 
koostuneen aineiston perusteella havainneet, että kvantitatiivisia vaikutusarviointeja ja kielteisiä vaikutuksia 
esitetään yhteiskunnallisia ja ympäristövaikutuksia koskevissa vaikutuslajiluokissa vähäisesti. Esimerkiksi yh-
teiskunnallisten vaikutusten kohdalla kvantitatiivisia arvioita on käytetty useimmiten ainoastaan vaikutuksen 
kohteena olevan tahon suuruuden (kuten henkilöiden määrän) esittämiseen varsinaisen vaikutuksen suuruu-
den esittämisen sijaan33. Sen sijaan Rantalan ym. (2019) ihmisvaikutuksiin (social impact assessment) kohdis-
tuneen tutkimuksen mukaan vuoden 2017 hallituksen esityksissä kvantitatiivisia arviointeja oli noin 40 pro-
sentissa ihmisvaikutuksia sisältäneistä esityksistä. Tutkimuksessa esitetyn suuntaa antavan arvion mukaan 
ihmisvaikutusten kvantitatiiviset arviot näyttivät lisääntyneen jonkin verran muutaman vuoden aikana. Myös 
kielteisiä vaikutuksia esiintyi aikaisempiin vuosiin nähden enemmän ihmisvaikutusten kohdalla. Vuonna 2017 
kielteisiä vaikutuksia tuotiin esiin 38 prosentissa ihmisvaikutuksia sisältäneistä esityksistä. 

Vaihtoehtoisten sääntelyratkaisujen arvioimisen osalta on havaittu, että vaihtoehtojen huomioiminen hallituk-
sen esityksissä oli lisääntynyt tilastollisesti merkitsevästi 2000-luvun ensimmäiseltä vuosikymmeneltä toiselle 
vuosikymmenelle. Sinkkilän ja Vartiaisen (2021) tutkimuksessa vaihtoehtojen huomioimista tarkasteltiin vuo-
silta 2000, 2004, 2008, 2012 ja 2016. Tulosten mukaan vaihtoehtoja arvioitiin 34 prosentissa hallituksen esi-
tyksiä vuonna 2012 ja 36 prosentissa esityksistä vuonna 2016, kun ensimmäisellä vuosikymmenellä vastaavat 
prosenttiosuudet olivat 15:n ja 19:n välillä. Aikaisempien tutkimusten perusteella lainvalmistelun laatu onkin 
parantunut vaihtoehtojen esittämisen osalta, sillä vaihtoehtojen esittäminen on selkeästi yleistynyt viime vuo-
sikymmeninä34. 

Jälkikäteisen seurannan ja arvioinnin huomioimista hallituksen esityksissä on käsitelty Keinäsen ym. (2019) ja 
Rantalan ym. (2021) tutkimuksissa. Keinänen ym. (2019) käyttivät aineistona vuoden 2016 esityksiä. Tulosten 
mukaan jälkikäteinen seuranta huomioitiin 34 prosentissa kyseisen vuoden esityksistä. Rantalan ym. (2021) 
tutkimuksessa tarkastelun kohteena oli vuoden 2017 esitykset. Rantalan ym. (2021) tulosten perusteella mai-
nintoja jälkiarvioinnista tai -seurannasta esiintyi ainoastaan 10 prosentissa esityksistä. Tutkimuksissa havaittu-
ja mainintojen määriä ei voida pitää kovinkaan hyvinä tuloksina. Kuten myös Rantala ym. (2021) tuovat esille, 
jälkiarviointeja on aiheellista suunnitella yleisluontoisesti jo lain valmisteluvaiheessa. Jälkiarviointien huomioi-
minen voi tarkoittaa konkreettisesti esimerkiksi tiedonkeruuta lähtötilanteesta, joka mahdollistaa paremmin 
yhteiskunnallisen kehityksen vertaamisen ennen ja jälkeen lakimuutoksen35. 

Kaiken kaikkiaan aikaisemman kotimaisen kirjallisuuden perusteella voidaan päätellä, että rationaalisen lain-
valmistelun mallin mukaiset vaikutusarvioinnin osa-alueet (kvantitatiiviset arviot, vaihtoehtoisten sääntelyrat-
kaisujen arvioinnit, kielteiset vaikutukset, jälkikäteisen seurannan ja arvioinnin huomioiminen) eivät ole halli-
tuksen esityksiin perustuneiden tutkimusten mukaan esiintyneet lainvalmistelussa niin usein kuin rationaalisen 
lainvalmistelun periaatteet edellyttäisivät. Kuitenkin esimerkiksi vaihtoehtoisten sääntelyratkaisujen huomioi-
misen osalta myönteistä kehitystä on viime vuosikymmeninä tapahtunut. Lisäksi on huomioitava, että kaikkea 
lainvalmisteluun liittyvää tietoa ei dokumentoida hallituksen esityksiin. Esimerkiksi Ahtonen ym. (2011) ha-
vaitsivat eduskunnan valiokuntien puheenjohtajille ja valiokuntaneuvoksille kohdistetun kyselyn perusteella, 

32 Ks. Ahtonen ym. 2011; Keinänen – Vartiainen 2016; Rantala 2011 sekä Rantala ym. 2019. 
33 Kemiläinen – Keinänen 2015, s. 8. 
34 Vartiainen 2021, s. 38. Ks. aiheeseen liittyvästä kirjallisuudesta Ervasti – Tala 1996; Ervasti ym. 2000; Keinänen – Vartiai-
nen 2017 sekä Pakarinen ym. 2010. 
35 Vartiainen 2021, s. 138. 
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että sääntelyvaihtoehtoja jätetään kirjaamatta hallituksen esityksiin, vaikka niitä olisikin lainvalmistelun alku-
vaiheessa mietitty.36 

3 AINEISTO JA MENETELMÄT 

3.1 AINEISTONKERUUN TOTEUTTAMINEN 

Tässä tutkimuksessa vaikutusarviointeihin kohdistuva laadunarviointi toteutetaan määrällisillä arviointimitta-
reilla kvantitatiivisia analyysimenetelmiä hyödyntäen. Ero edellisessä luvussa esille tuotuihin tutkimuksiin on 
siinä, että tämän tutkimuksen kiinnostuksen kohteena on koronapandemiaan liittyvä lainvalmistelu. Tutkimuk-
sessa selvitetään, onko koronapandemiaan liittyvä kiireellisyys ja epävarmuus näkynyt lainvalmistelun laadus-
sa vaikutusarviointien toteuttamisen osalta verraten vuoden 2020 valtiopäivillä annettuja koronaan liittyviä 
hallituksen esityksiä muihin saman vuoden valtiopäivillä annettuihin esityksiin. Oletuksena siis on, että koro-
naan liittymättömät esitykset, kuvaavat niin sanottua ”normaalia” lainvalmistelua. On toki mahdollista, että 
koronapandemiaan liittynyt epävarmuus ja kiireellisyys on heijastunut myös muihin vuonna 2020 annettuihin 
hallituksen esityksiin, jolloin nämä esitykset eivät kuvaa täysin normaalia valmistelua. Toisaalta, mikäli koro-
naan liittyviä esityksiä verrattaisiin aikaisempina vuosina annettuihin esityksiin, olisi eri ajanjaksojen ja olosuh-
teiden välisiä sekä hallituskausittaisia eroja vaikea kontrolloida. Näin ollen tässä tutkimuksessa on katsottu 
samaan aikaan (vuonna 2020) annettujen esitysten toimivan parhaana mahdollisena vertailuryhmänä ko-
ronaesityksille. 

Tutkimuksen aineisto muodostuu siis vuoden 2020 valtiopäivien aikana annetuista hallituksen esityksistä. 
Näitä esityksiä annettiin yhteensä 265 kappaletta. Tästä aineistosta on poistettu kaikki talousarvio- ja lisäta-
lousarvioesitykset. Kokonaisuutena tämän tutkimuksen aineisto koostuu siten 252 hallituksen esityksestä. 
Aineistosta eroteltiin koronapandemiaan liittyvät hallituksen esitykset muista esityksistä arvioimalla, oliko 
esityksen taustalla koronapandemian aikaansaama sääntelytarve. Useimmiten tämä kävi ilmi jo hallituksen 
esityksen alusta esityksen taustan kuvaamisen kohdalta. Koronaperusteisia hallituksen esityksiä tunnistettiin 
89 kappaletta ja muita hallituksen esityksiä aineistossa on 163 kappaletta. 

Lainvalmistelua ja sen laatua olisi mahdollista tutkia useammastakin eri näkökulmasta. Aihetta voitaisiin lähes-
tyä muun muassa sidosryhmien osallistamisen, valiokuntien esittämien kannanottojen tai hallituksen esityksiin 
kirjattujen vaikutusarviointien argumentoinnin laadunarvioinnin näkökulmista37. Tässä tutkimuksessa aihe on 
rajattu hallituksen esitysten analysoimiseen määrällisillä arviointimittareilla ja siten, että analyysin kohteena 
olevat muuttujat on valittu rationaalisen lainvalmistelun mallin keskeisimpien periaatteiden pohjalta38. Ratio-
naalisen lainvalmistelun malli korostaa muun muassa vaihtoehtoisten sääntelyratkaisujen ja jälkikäteisen seu-
rannan/arvioinnin huomioimista sekä kvantitatiivisia arviointeja. Näin ollen koronaan liittyviä esityksiä verra-
taan muihin esityksiin tarkastelemalla seuraavien muuttujien esiintymistä hallituksen esityksissä: vaihtoehtois-
ten sääntelyratkaisujen ja jälkikäteisen seurannan/arvioinnin huomioiminen, vaikutusarvioinnin laajuus sekä 
lukuarvojen esittäminen vaikutusarvioinneissa. Lukuarvojen esittämisten osalta tutkitaan ensinnäkin, onko 
esityksissä tuotu esille ylipäänsä vaikutuksen suuruutta kuvaavaa lukuarvoa. Lukuarvojen esittämistä tarkas-
tellaan myös yksityiskohtaisemmin hyötyjen ja haittojen suuruutta kuvaavan lukuarvon sekä vaihtoehtojen 
arvioinnissa esitetyn lukuarvon perusteella. Lisäksi tarkastellaan, onko vaikutusarvioinnissa ylipäänsä tunnis-
tettu haittoja (kielteiset vaikutukset). 

Tutkimusaineisto käytiin läpi hyödyntäen sekä sanahakua että manuaalista tekstin lukemista. Jokainen halli-
tuksen esitys käytiin läpi sanahaulla ”vaihtoeh*”, jonka avulla esityksistä tunnistettiin kohdat, joissa kuvataan 
vaihtoehtoisia sääntelyratkaisuja. Esitykset käytiin läpi myös sanahauilla ”jälkik*”, ”seura*” ja ”arvioi*” niiden 
kohtien tunnistamiseksi, joissa oli käsitelty esityksen jälkikäteistä seurantaa ja arviointia. Usein nämä tekijät oli 

36 Ks. rationaalisesta lainvalmistelun osa-alueiden toteutumisesta myös Vartiainen 2021, s. 33–39. 
37 Ks. näistä aihealueista toteutetuista tutkimuksista Ahtonen ym. 2011; Keinänen – Paasonen 2015 sekä Rantala ym. 2019. 
38 Toki on huomioitava, että myös muun muassa sidosryhmien osallistaminen on tärkeä osa vaikutusarviointia (ks. esim. 
Naundorf ja Radaelli 2017, s. 203). 
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huomioitu esityksissä jo otsikkotasolla, mutta tarkemman tekstien lukemisen ja analyysin perusteella havait-
tiin, että paikoittain vaihtoehtoisten sääntelyratkaisujen sekä jälkikäteisen seurannan/arvioinnin käsittely oli 
jäänyt vain otsikkotasolle, jolloin hallituksen esityksen ei voitu analyysissa katsoa sisältävän niiden käsittelyä. 

Kaikkien esitysten vaikutusarvioinnit luettiin läpi myös vaikutusten suuruutta kuvaavien lukuarvojen sekä 
haittojen tunnistamisen havaitsemiseksi. Aineistoon on kerätty tiedot vaikutusarviointijaksoissa esitetyistä 
todellisista vaikutuksia kuvaavista lukuarvoista. Jos esityksessä oli esitetty vain tausta-arvoja ja -lukuja, kuten 
nykytilaa kuvaavia lukuarvoja ilman säädösehdotuksen varsinaisten vaikutusten kuvaamista, ei hallituksen 
esitystä luokiteltu vaikutuksen suuruutta kuvaavaa lukuarvoa sisältäväksi esitykseksi. Tunnistetuilla haitoilla 
viitataan puolestaan siihen, onko vaikutusarvioinnissa esitetty säädösehdotuksen aiheuttamia mahdollisia 
kielteisiä vaikutuksia. Seuraavat kaksi esimerkkiä kuvaavat, minkä tyyppisiä lukuarvoja on luokiteltu hyötyjen 
suuruuden kuvaamiseksi. 

Skenaariossa (a) yrityksille koituva säästö olisi suuruusluokaltaan noin 110 miljoonaa euroa ja skenaa-
riossa (b) noin 270 miljoonaa euroa.39 

Kokonaisuudessaan lain voimaantulo lisää työvoiman tarjontaa potentiaalisesti kymmenillä tuhansilla 
henkilöillä, mutta käytännössä työllisyysvaikutuksen voi odottaa jäävän joihinkin satoihin.40 

Seuraavat esimerkit puolestaan esittävät haittojen suuruutta kuvaavia lukuarvoja. 

Lomautettavien palkansaajien tulot pienenisivät esityksen myötä arviolta noin 8—10 miljoonaa euroa 
skenaariossa (a) ja 20—30 miljoonaa euroa skenaariossa (b). Yhtä lomautettavaa työntekijää kohti tulo-
vaikutus on karkean arvion perusteella keskimäärin noin 300—400 euroa.41 

…voidaan arvioida, että reformi heikentäisi julkista taloutta työllisyysvaikutukset huomioiden noin 100 
miljoonalla eurolla vuositasolla tarkasteltuna.42 

Toteutettu analyysi on määrällisillä arviointimittareilla tehtyä laadun arviointia. Hallituksen esityksistä on kyl-
lä/ei-tyyppisesti laskettu, onko tietty muuttuja sisältynyt esitykseen. Tällä tavoin voidaan esimerkiksi laskea, 
kuinka monessa prosentissa koronaan liittyvistä hallituksen esityksistä on esimerkiksi arvioitu sääntelyvaihto-
ehtoja ja verrata tätä osuutta muiden hallituksen esitysten vastaavaan osuuteen. Analyysissa ei tutkittu tar-
kemmin eri muuttujien esiintymisten määriä hallituksen esityksen sisällä tai niiden laatua esityksissä. Sen si-
jaan kiinnostuksen kohteena on, onko esityksessä ylipäänsä tuotu esille esimerkiksi vaihtoehtoisia sääntely-
ratkaisuja. Vaikutusarvioinnin laajuutta käsittelevä muuttuja eroaa muista siinä määrin, että sen osalta lasket-
tiin kyllä/ei-tyyppisen jaottelun sijaan laajuus sivumäärän mukaan. 

Edellä alaluvussa 2.2. on käyty läpi määrällisiin arviointimittareihin liittyviä vahvuuksia ja heikkouksia. Esimer-
kiksi laadullisia arviointimittareita tai laadullisia menetelmiä hyödyntämällä hallituksen esityksistä olisi ollut 
mahdollista hankkia syvällisempää tietoa pienemmällä havaintomäärällä. Laadullinen arviointi onkin jatkotut-
kimuksen kohteena. Sen sijaan tässä artikkelissa menetelmä on rajattu määrällisiin arviointimittareihin. Kiin-
nostuksen kohteena on analysoida useita hallituksen esityksiä (n=252) ja hankkia yleistettävissä olevaa tietoa 
koronaan liittyvien esitysten keskiarvoisista eroista muihin esityksiin verrattuna. Analyysin perusteella voitai-
siin esimerkiksi havaita vaikutusarviointien olevan keskimäärin lyhyempiä koronaan liittyvissä esityksissä. Ly-
hyempi vaikutusarviointijakso ei välttämättä kerro vielä paljoa lainvalmistelun laadusta yksittäisen esityksen 
kohdalla, sillä tietyissä tapauksissa vaikutusarviointi voi olla laadukkaasti toteutettu lyhyestikin selostettuna. 
Sen sijaan, mikäli ryhmien välillä olisi havaittavissa tilastollisesti merkitseviä keskimääräisiä eroja, kertoisi tulos 
kiireen ja epävarmuuden yhteydestä vaikutusarviointien suppeampiin toteuttamisiin yleisellä tasolla. 

Alaluvussa 2.3. viitatun Sinkkilän ja Vartiaisen (2021) artikkelin tulokset ovat hyvä esimerkki määrällisten arvi-
ointimittareiden vahvuuksista lainvalmistelun laadun arvioimisessa. Tulosten perusteella sääntelyvaihtoehto-
jen arviointeja oli tuotu esille hallituksen esityksissä noin kaksi kertaa enemmän 2000-luvun toisella vuosi-

39 HE 26/2020 vp, s. 13. 
40 HE 36/2020 vp, s. 8. 
41 HE 26/2020 vp, s. 14. 
42 HE 198/2020 vp, s. 10. 
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kymmenellä ensimmäiseen vuosikymmeneen verrattuna. Määrällisillä mittareilla onnistutaankin havaitsemaan 
juuri tämän kaltaiset keskimääräiset erot ryhmien, eli tässä tapauksessa eri aikakausien, välillä. Tämän tutki-
muksen kontekstissa kiinnostuksen kohteena on eri aikakausien sijaan tutkia ryhmien välisiä eroja koronaan 
liittyvien ja muiden, samaan aikaan annettujen, hallituksen esitysten välillä. 

3.2 AINEISTON ANALYSOIMINEN REGRESSIOANALYYSILLÄ 

Vertailtaessa koronaan liittyviä hallituksen esityksiä muihin esityksiin on otettava huomioon, että koronaesi-
tykset voivat erota muista esityksistä vaikutusarviointien laatuun vaikuttavien tekijöiden osalta. Jos näitä teki-
jöitä ei oteta huomioon, vertaaminen voi johtaa harhaisiin tuloksiin, sillä erot korona- ja muiden esitysten välil-
lä voivat johtua paitsi kiireen ja epävarmuuden tuomasta paineesta, myös muista tekijöistä. Esimerkiksi Jukka 
ym. (2021) havaitsivat koronaperusteisille sääntelyhankkeille olleen tyypillistä sääntelyn määräaikaisen voi-
massaolon ja väliaikaisiksi säädettyjen lakien voimassaolon jatkamisen43. Mikäli siis väliaikaisiksi säädettyjen 
lakien jatkamista koskevissa esityksissä ei tyypillisesti katsota tarpeelliseksi huomioida vaihtoehtoisia säänte-
lyratkaisuja, jälkiseurantaa, kielteisiä vaikutuksia tai esitetä kvantitatiivisia arviointeja, voi ryhmien välinen ero 
selittyä ainakin osittain sillä, että koronaan liittyvissä esityksissä on enemmän väliaikaisten lakien jatkamiseen 
liittyviä esityksiä. 

Lisäksi esityksen valmistelutapa voi olla yhteydessä vaikutusarviointien toteuttamisiin. Esimerkiksi Rantalan 
ym. (2015) havaintojen mukaan työryhmässä valmistelluissa esityksissä vaikutusarviointijaksot olivat laajempia 
virkatyönä valmisteltuihin esityksiin nähden44. Edellä mainittujen tekijöiden lisäksi myös Euroopan unionin 
sääntelyyn tai valtiosopimusten kotimaiseen täytäntöönpanoon liittyvissä hallituksen esityksissä vaikutusarvi-
ointi voi näyttäytyä eri tavalla muihin esityksiin nähden. Myös ministeriöiden väliset lainvalmistelukulttuuriin 
liittyvät erot voivat selittää vaikutusarviointien toteuttamista. Keinänen ym. (2019) havaitsivatkin viitteitä 
siitä, että jälkikäteinen seuranta huomioitaisiin eri tavalla eri ministeriöissä. He myös toteavat, että valtiosopi-
musten voimaansaattamisten kohdalla jälkikäteisen seurannan tarve voi olla muihin esityksiin verrattuna vä-
häisempää.45 Lisäksi Pakarinen ym. (2010) ovat havainneet EU-taustaisten esitysten olleen selvästi keskimää-
räistä laajempia. Tämä saattaa Pakarisen ym. (2010) mukaan johtua siitä, että Euroopan unioni puuttuu keski-
määräistä merkittävämpiin yhteiskunnallisiin ongelmiin46. Toisin sanoen, mikäli koronaan liittyvissä esityksissä 
korostuu tietty valmistelutapa, esityksiä on valmisteltu erityisen paljon tietyssä ministeriössä, tai koronaesi-
tyksissä on muihin esityksiin verrattuna vähän EU-sääntelyyn tai valtiosopimuksiin liittyviä esityksiä, voivat 
tulkinnat kiireen ja epävarmuuden yhteydestä vaikutusarviointien toteuttamisiin olla harhaisia. 

Muiden tekijöiden vaikutusta vaikutusarviointien toteuttamiseen voidaan kontrolloida regressioanalyysin 
avulla lisäämällä regressiomalleihin koronaesityksiä kuvaavan muuttujan lisäksi myös kontrollimuuttujia. Tässä 
tutkimuksessa analyysi toteutettiin selittämällä edellä mainittuja vaikutusarvioinnin määrällisiä arviointimitta-
reita logistisella regressioanalyysillä (ns. logit-malli)47. Analyysit toteutettiin logistisella regressioanalyysillä, 
sillä selitettävät vaikutusarviointimuuttujat ovat binäärisiä, kyllä/ei-muuttujia. Estimoitavat mallit ovat tar-
kemmin ilmaisten seuraavanlaisia: 

Pi = , 

jossa P on todennäköisyys sille, että Yi saa arvon 1 ja Y kuvaa selitettäviä vaikutusarviointimuuttujia (vaihtoeh-
tojen arviointi, jälkiseuranta/arviointi, vaikutuksien suuruutta kuvaavien lukuarvojen esittäminen ja haittojen 
tunnistaminen). Toisin sanoen P on todennäköisyys sille, että esimerkiksi hallituksen esityksessä ”i” on arvioitu 
vaihtoehtoisia sääntelyratkaisuja. X1 kertoo, liittyykö hallituksen esitys koronapandemiaan ja on siis mallin 
selittävistä muuttujista se, jonka vaikutuksesta Y muuttujaan ollaan tässä tutkimuksessa kiinnostuneita. Muut-
tujat X2, X3, X4 ja X5 ovat kontrollimuuttujia ja kuvaavat esityksen valmistellutta ministeriötä (X2), onko kysees-

43 Jukka ym. 2021, s. 7. 
44 Rantala ym. 2015, s. 17–18. 
45 Keinänen ym. 2019, s. 10–11. 
46 Pakarinen ym. 2010, s. 69. 
47 Ks. logistisesta regressioanalyysistä esim. Brooks 2008, s. 511–545. 
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sä EU- tai valtiosopimustaustainen esitys (X3), onko kyseessä väliaikaisen lain jatkamista koskeva esitys (X4) 
sekä esityksen valmistelutapaa (X5). Y-muuttujan lisäksi myös kaikki selittävät X-muuttujat ovat binäärisiä 
dummy-muuttujia. Esimerkiksi esitys joko on tai ei ole ollut EU- tai valtiosopimustaustainen. Muuttujien X2 ja 
X5 kohdalla muuttuja on jaettu useampaan dummy-muuttujaan, sillä ministeriöitä on yhteensä kaksitoista kap-
paletta ja valmistelutapa jaettiin virka- ja työryhmävalmistelun lisäksi yhteistyönä48 toteutettuun valmisteluun. 
α kuvaa mallin vakiota, ε virhetermiä ja β selittävien muuttujien kertoimia, eli voimakkuutta, jolla muuttujien 
X1–X5 vaihtelu selittää Y-muuttujan esiintymisen todennäköisyyttä. Kiinnostuksen kohteena on erityisesti β1, 
joka kertoo, kuinka paljon koronaesitykset eroavat muista vuoden 2020 valtiopäivillä annetuista hallituksen 
esityksistä kunkin vaikutusarviointiin liittyvän muuttujan suhteen, kun muita vaikutusarviointiin yhteydessä 
olevien muuttujien vaikutusta on kontrolloitu. 

Poikkeuksen logistisiin regressioanalyyseihin tekee vaikutusarviointien laajuuden analysointi. Vaikutusarvioin-
nin laajuutta on mitattu sivumäärällä, joka on binäärisen muuttujan sijaan jatkuva muuttuja. Näin ollen vaiku-
tusarvioinnin laajuuden kohdalla estimointi on toteutettu logistisen regression sijaan lineaarisella regressio-
analyysillä49. Tässä tapauksessa malli voidaan esittää seuraavassa muodossa: 

Yi = α + β1X1i + β2X2i + β3X3i + β4X4i + β5X5i + εi 

Regressioanalyysien kohdalla on huomioitava, että tulosten tulkintaan vaikuttaa niin sanottu puuttuvan muut-
tujan harha. Toisin sanoen, mikäli malleista puuttuu muuttujia, jotka korreloivat sekä kiinnostuksen kohteena 
olevan selittävän muuttujan (X1) että virhetermin ε kanssa, voivat tulokset β1:n osalta olla harhaisia. Tällaisessa 
tapauksessa mallista puuttuisi muuttuja, jonka ominaisuutta esiintyy suhteessa eri määrä koronaan liittyvissä 
esityksissä verrattuna muihin hallituksen esityksiin ja joka selittää vaikutusarviointien huomioimista hallituksen 
esityksissä.50 Tämän vuoksi regressioanalyysienkään tuloksia ei voida pitää aukottomina tulkintoina kiireen ja 
epävarmuuden vaikutuksesta hallituksen esitysten vaikutusarviointeihin. Sen sijaan analyysien tuloksia on 
tulkittava ennemminkin kiireen ja epävarmuuden yhteytenä vaikutusarviointien toteuttamisiin. Kontrollimuut-
tujien kanssa tapahtuva estimointi antaa kuitenkin huomattavasti luotettavamman arvion X1:n ja Y:n välisestä 
yhteydestä ilman kontrollimuuttujia tapahtuvaan tarkasteluun verrattuna. 

4 TULOKSET 

4.1 KUVAILUTIETOA HALLITUKSEN ESITYKSISTÄ 

Aloitetaan aineiston tarkastelu kuvailutiedon esittämisellä ennen varsinaisia regressioanalyysejä. Tällä tavoin 
aineistosta voidaan ensinnäkin havaita, kuinka paljon vaikutusarviointiin liittyviä asioita on ylipäänsä kirjattu 
hallituksen esityksiin vuoden 2020 valtiopäivien aikana. Lisäksi voidaan havaita, eroavatko koronaesitykset 
muista esityksistä ennen kontrollimuuttujien huomioimista sekä esiintyykö koronaesityksissä kontrollimuuttu-
jiin liittyviä ominaisuuksia samassa suhteessa muihin esityksiin nähden. Taulukossa 1 on esitetty kaikki analyy-
sin kohteena olleet selitettävät muuttujat ja kontrollimuuttujat sekä niiden suhteelliset osuudet aineistossa. 
Vaikutusarvioinnin laajuuden kohdalla suhteellisen osuuden sijaan on esitetty sivumäärien keskiarvo. Taulu-
kossa on esitetty kaikki hallituksen esitykset yhdessä (n=252) sekä eroteltuna koronaan liittyviin (n=89) ja 
muihin esityksiin (n=163). Toiseksi viimeinen sarake kertoo, kuinka monta prosenttiyksikköä (ja laajuuden 
kohdalla sivua) koronaesitykset eroavat muista esityksistä. 

48 Yhteistyöllä viitataan muun muassa eri ministeriöiden väliseen yhteistyöhön sekä ministeriöiden ja muiden tahojen kuten 
eri viranomaisten ja järjestöjen väliseen yhteistyöhön hallituksen esityksen valmistelussa. 
49 Ks. esim. Brooks 2008, s. 27–205. 
50 Ks. tarkemmin esim. Vartiainen 2021, s. 62–66. 
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Taulukko 1. Kuvailutietoa vuoden 2020 valtiopäivillä annetuista hallituksen esityksistä. 

Korona HE 
(n=89) 

Muu HE 

(n=163) 
Erotus 

Yhteen-
sä 

(n=252) 

Selitettävät 
muuttujat Vaihtoehtoiset sääntelyratkaisut 56 % 65 % -9 62 % 

Jälkikäteinen seuranta/arviointi 22 % 39 % -16*** 33 %

Onko esitetty lukuarvo, joka kuvaa 
vaikutusten suuruutta 62 % 64 % -2 63 % 

Onko esitetty lukuarvo, joka kuvaa 
hyötyjen suuruutta 39 % 34 % 5 36 % 

Onko esitetty lukuarvo, joka kuvaa 
haittojen suuruutta 51 % 50 % 0 50 % 

Onko esitetty lukuarvo vaihtoeh-
tojen kohdalla 7 % 10 % -3 9 % 

Onko tunnistettu haittoja 64 % 55 % 9 58 % 

Vaikutusarvioinnin laajuus (sivu-
määrä) 3 6 -3** 5 

Kontrolli-
muuttujat LVM 9 % 11 % -2 10 % 

MMM 3 % 9 % -6 7 % 

OM 12 % 10 % 2 11 % 

OKM 7 % 5 % 2 6 % 

PLM 0 % 0 % 0 0 % 

SM 1 % 4 % -3 3 % 

STM 25 % 17 % 8 19 % 

TEM 22 % 17 % 5 19 % 

UM 0 % 2 % -2 1 % 

VNK 0 % 1 % -1 1 % 

VM 20 % 18 % 2 19 % 

YM 0 % 5 % -5* 3 % 

EU-taustainen HE 3 % 37 % -34*** 25 %

Valtiosopimustaustainen HE 1 % 4 % -3 3 % 

Väliaikaisen lain jatkaminen 20 % 2 % 18*** 9 % 

Virkatyö 75 % 60 % 15** 65 % 

Työryhmä 6 % 19 % -13*** 14 %

Yhteistyö 19 % 21 % -2 20 % 
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Täydentävä HE 1 % 2 % -1 2 % 

*  Tilastollisesti merkitsevä 10 prosentin tasolla. 

**   Tilastollisesti merkitsevä 5 prosentin tasolla. 

*** Tilastollisesti merkitsevä 1 prosentin tasolla. 

Aineiston perusteella voidaan tehdä aluksi muutamia yleisen tason havaintoja. Aikaisempaan tutkimukseen 
peilaten havaitaan, että vaihtoehtoisten sääntelyratkaisujen käsittely hallituksen esityksissä on lisääntynyt 
huomattavasti. Kuten taulukosta 1 on nähtävissä, vuoden 2020 hallituksen esityksissä vaihtoehtoja on käsitel-
ty jopa 62 prosentissa esityksistä. Esimerkiksi vuoden 2016 esityksissä vaihtoehtojen käsittelyä havaittiin 
selvästi vähemmän, 36 prosentissa esityksistä51. Tältä osin vaikutusarviointien laatu on siis keskimäärin paran-
tunut selkeästi aiempiin vuosiin nähden. Jälkikäteisen seurannan ja arvioinnin osalta ei ole havaittavissa sa-
mankaltaista kasvua, vaan niiden huomioiminen on pysynyt lähempänä aikaisempia tuloksia. Vuoden 2020 
hallituksen esityksissä jälkikäteistä seurantaa/arviointia käsiteltiin 33 prosentissa esityksistä. Vuoden 2016 
esityksissä jälkikäteinen seuranta huomioitiin 34 prosentissa esityksistä ja vuonna 2017 ainoastaan 10 prosen-
tissa esityksistä52. 

Koronaan liittyvät hallituksen esitykset näyttävät eroavan muista esityksistä vaihtoehtoisten sääntelyratkaisu-
jen sekä jälkikäteisen seurannan ja arvioinnin käsittelyn osalta. Koronaperusteisissa esityksissä vaihtoehtoisia 
sääntelyratkaisuja oli käsitelty 56 prosentissa hallituksen esityksistä. Vastaava luku on muiden esitysten osalta 
65 prosenttia, joten vaihtoehtoisten sääntelyratkaisujen käsittely on ollut niissä yleisempää. Ero ei kuitenkaan 
ole tilastollisesti merkitsevä53. Jälkikäteistä seurantaa ja arviointia oli käsitelty vain 22 prosentissa koronape-
rusteisista esityksistä. Lukumäärä on kuitenkin jo selvästi suurempi muiden esitysten kohdalla, joista 39 pro-
sentissa oli otettu huomioon jälkikäteinen seuranta ja arviointi. Ero ryhmien välillä on tilastollisesti merkitsevä 
yhden prosentin tasolla. Muiden kuin koronaan liittyvien hallituksen esitysten vaikutusarvioinnit olivat keski-
määrin kaksi kertaa koronaperusteisten esitysten vaikutusarviointeja pidempiä. Koronaperusteisten esitysten 
vaikutusarviointien keskimääräinen pituus oli kolme sivua, kun taas muiden esitysten osalta pituus oli kuusi 
sivua. Ero on tilastollisesti merkitsevä viiden prosentin tasolla. 

Hyötyjen suuruutta kuvaavia lukuarvoja oli esitetty koronaan liittyvissä esityksissä hieman useammin (39 pro-
senttia) kuin muissa esityksissä (34 prosenttia). Ero ei ole kuitenkaan lähelläkään tilastollista merkitsevyyttä. 
Haittoja oli tunnistettu 64 prosentissa koronaperusteisista esityksistä ja 55 prosentissa muista hallituksen 
esityksistä. Ero ryhmien välillä on yhdeksän prosenttiyksikköä, mutta ei tilastollisesti merkitsevä. Haittojen 
suuruutta kuvaavia lukuarvoja oli esitetty koronaan liittyvissä esityksissä (51 prosenttia) ja muissa esityksissä 
(50 prosenttia) lähes yhtä usein. Huomionarvoista on se, että hallituksen esityksissä oli esitetty kokonaisuute-
na katsoen useammin haittoja kuin hyötyjä kuvaavia lukuarvoja. Analyysin perusteella havaittiin myös, että 
lukuarvojen esittäminen vaihtoehtojen kohdalla oli hieman yleisempää muissa hallituksen esityksissä (kymme-
nen prosenttia) kuin koronaan liittyvissä esityksissä (seitsemän prosenttia). Tältäkään osin ero ei ole tilastolli-
sesti merkitsevä ja käytännössä lukuarvon esittäminen vaihtoehtoisten sääntelyratkaisujen kohdalla on varsin 
harvinaista, ainoastaan yhdeksässä prosentissa vuoden 2020 hallituksen esityksistä. 

Lainvalmistelu painottui vuoden 2020 valtiopäivien aikana erityisesti kolmeen ministeriöön. Koronaan liittyviä 
hallituksen esityksiä valmisteltiin eniten sosiaali- ja terveysministeriössä (25 prosenttia), työ- ja elinkeinominis-
teriössä (22 prosenttia) sekä valtiovarainministeriössä (20 prosenttia). Muiden hallituksen esitysten osalta 

51 Sinkkilä – Vartiainen 2021. Vertailussa Sinkkilän ja Vartiaisen (2021) havaintoihin on kuitenkin otettava huomioon, että 
Sinkkilän ja Vartiaisen (2021) tutkimuksessa aineisto kerättiin harkinnanvaraisesti valitsemalla noin 80 hallituksen esitystä 
jokaiselta tutkimuksen kohteena olevalta vuodelta. Näin ollen tulokset suhteessa ”koronavuonna” 2020 analysoituihin kaikki-
in hallituksen esityksiin eivät ole täysin vertailukelpoisia. 
52 Keinänen ym. 2019 sekä Rantala ym. 2021. 
53 Tilastollisen merkitsevyyden testaukset perustuvat taulukossa 1 esitettyjen tulosten osalta muuttujasta riippuen z- ja t-
testeihin, Fisherin testiin sekä yhden selittävän muuttujan logit- ja lineaarisiin todennäköisyysmalleihin. 
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valtiovarainministeriön osuus on 18 prosenttia ja sekä sosiaali- ja terveysministeriön että työ- ja elinkeinomi-
nisteriön 17 prosenttia. Ympäristöministeriössä, valtioneuvoston kansliassa tai ulkoministeriössä ei valmisteltu 
ainuttakaan koronaan liittyvää hallituksen esitystä. Lisäksi puolustusministeriö ei valmistellut yhtään esitystä 
vuoden 2020 osalta. Taulukosta 1 on myös havaittavissa, että maa- ja metsätalousministeriön, sosiaali- ja 
terveysministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön sekä ympäristöministeriön kohdalla valmisteltujen esitysten 
suhteelliset osuudet erosivat selkeimmin verrattaessa koronaan liittyviä esityksiä muihin esityksiin. Muilla 
ministeriöillä sääntelytarve oli jakautunut tasaisemmin koronaperusteisten ja muiden esitysten välillä. Tilastol-
lisesti merkitseviä eroja ministeriöiden välisissä vertailuissa oli havaittavissa ainoastaan ympäristöministeriön 
kohdalla kymmenen prosentin tasolla. Kaiken kaikkiaan ministeriöiden lainvalmistelu ei näytä jakaantuneen 
kovin paljoa eri tavalla koronaan liittyvissä esityksissä verrattuna muihin esityksiin. Toisin sanoen, minkään 
tietyn ministeriön osuus ei pienistä eroista huolimatta korostu täysin selkeästi aineistossa. 

Huomattava enemmistö vuoden 2020 hallituksen esityksistä oli valmisteltu ministeriöissä virkatyönä. Ko-
ronaperusteisten esitysten osalta virkatyönä toteutettu valmistelu oli jonkin verran yleisempää. Koronaesityk-
sistä virkatyönä valmisteltiin 75 prosenttia ja muiden esitysten kohdalla 60 prosenttia esityksistä. Muita halli-
tuksen esityksiä valmisteltiinkin useammin työryhmässä (19 prosenttia) kuin koronaperusteisia esityksiä (kuusi 
prosenttia). Yhteistyönä koronaperusteisia hallituksen esityksiä oli valmisteltu 19 prosenttia ja muita esityksiä 
21 prosenttia. Voidaan siis päätellä, että virkatyönä valmisteltujen esitysten osuus korostuu nimenomaan ko-
ronaan liittyvissä esityksissä, kun taas työryhmävalmistelu ei ole ollut yleistä koronaperusteisissä esityksissä. 
Erot ryhmien välillä ovat virkatyövalmistelun osalta tilastollisesti merkitseviä viiden prosentin ja työryhmäval-
mistelun osalta yhden prosentin tasolla. 

Koronaan liittyviä EU-taustaisia esityksiä oli aineistossa huomattavasti vähemmän (kolme prosenttia ko-
ronaesityksistä) kuin muita EU-taustaisia hallituksen esityksiä (37 prosenttia muista esityksistä). Ero on tilas-
tollisesti merkitsevä yhden prosentin tasolla. Valtiosopimustaustaisia hallituksen esityksiä tunnistettiin ko-
ronaperusteisissa esityksissä vain yksi (yksi prosentti) ja muissa esityksissä seitsemän (neljä prosenttia). Ero ei 
ole tilastollisesti merkitsevä. Jopa 20 prosenttia koronaan liittyvistä hallituksen esityksistä koski väliaikaisen 
lain jatkamista. Muiden esitysten osalta ainoastaan kaksi prosenttia liittyi väliaikaisen lain jatkamiseen. Ero on 
tilastollisesti merkitsevä yhden prosentin tasolla. Voidaan siis todeta, että EU- tai valtiosopimustaustaiset 
hallituksen esitykset korostuivat muiden hallituksen esitysten kohdalla, kun taas väliaikaisten lakien jatkamisiin 
liittyvät esitykset korostuivat odotetusti koronaesitysten kohdalla. Hallituksen esityksiä tarkasteltiin myös 
täydentävien hallituksen esitysten suhteen. Koronaesityksistä vain yksi (yksi prosentti) oli toista esitystä täy-
dentävä hallituksen esitys ja muistakin esityksistä vain kaksi prosenttia täydensi aikaisempaa hallituksen esi-
tystä. Täydentäviä hallituksen esityksiä annettiin siis ylipäänsä hyvin vähän vuoden 2020 valtiopäivien aikana 
ja tämä kontrollimuuttuja jätettiin regressiomallien ulkopuolelle. 

4.2 REGRESSIOANALYYSIN TULOKSET 

Taulukossa 2 on esitetty regressioanalyysien tulokset. Taulukko 2 on tulkittavissa siten, että kolmas sarake 
ilmoittaa koronaan liittyvien ja muiden esitysten välisiä eroja koskevien estimointien tulokset ilman kontrolli-
muuttujia ja neljäs sarake tulokset kontrollimuuttujien kanssa. Kontrollimuuttujia koskevia tuloksia ei ole sisäl-
lytetty taulukkoon tilan säästämiseksi. Logit-mallien kohdalla estimoinnin tulos on ilmoitettu vedonlyöntisuh-
teiden suhteena (eng. odds ratio). Vedonlyöntisuhteiden suhde on tulkittavissa siten, että luku kertoo missä 
suhteessa koronaan liittyvissä hallituksen esityksissä tietty selitettävä muuttuja esiintyy suhteessa suhteelli-
seen esiintymiseen muissa hallituksen esityksissä. Mitä lähempänä arvoa yksi luku on, sitä vähemmän koro-
naan liittyvillä hallituksen esityksillä on eroja muihin esityksiin nähden. Jos luku on alle ykkösen, tietyn tapah-
tuman (kuten vaihtoehtojen arvioinnin) esiintyminen on harvinaisempaa koronaan liittyvissä esityksissä muihin 
esityksiin verrattuna. Vastaavasti, jos luku on yli ykkösen, tapahtuman esiintymisen todennäköisyys on suu-
rempi koronaan liittyvissä esityksissä. Lineaarisella regressioanalyysillä estimoidun vaikutusarvioinnin laajuu-
den kohdalla kertoimen (β1) tulkinta on erilainen. Tässä tapauksessa koronaesitys lisää hallituksen esityksen 
vaikutusarvioinnin sivumäärää β1 kertoimen verran. 
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Taulukko 2. Regressioanalyysien tulokset (N=252). 

Logistinen regressio-
analyysi Selitettävä muuttuja 

X1:n vedonlyöntisuhtei-
den suhde ilman kontrol-
limuuttujia 

X1:n vedonlyöntisuhtei-
den suhde kontrolli-
muuttujien kanssa 

Vaihtoehtoiset sääntely-
ratkaisut 0,69 (0,19) 0,88 (0,30) 

Jälkikäteinen seuran-
ta/arviointi 0,46*** (0,14) 0,67 (0,25) 

Onko esitetty lukuarvoa, 
joka kuvaa vaikutuksen 
suuruutta 

0,92 (0,25) 0,71 (0,25) 

Onko esitetty lukuarvoa, 
joka kuvaa hyötyjen 
suuruutta 

1,24 (0,34) 0,91 (0,30) 

Onko esitetty lukuarvoa, 
joka kuvaa haittojen 
suuruutta 

1,01 (0,27) 0,95 (0,31) 

Onko esitetty lukuarvoa 
vaihtoehtojen kohdalla 0,66 (0,33) 0,63 (0,35) 

Onko tunnistettu haitto-
ja 1,44 (0,39) 1,30 (0,43) 

Lineaarinen regressio-
analyysi Selitettävä muuttuja β1 ilman kontrollimuut-

tujia 
β1 kontrollimuuttujien 
kanssa 

Vaikutusarvioinnin laa-
juus (sivumäärä) -3,10** (1,53) -0,70 (1,07)

Keskivirheet ilmoitettu suluissa vedonlyöntisuhteiden suhteen ja β1:n jälkeen. Lineaarisessa regressioanalyysissä käytetty 
heteroskedastisuudelle robusteja keskivirheitä. 

*  Tilastollisesti merkitsevä 10 prosentin tasolla. 

**   Tilastollisesti merkitsevä 5 prosentin tasolla. 

*** Tilastollisesti merkitsevä 1 prosentin tasolla. 

Ennen varsinaista korona- ja muiden esitysten välistä analyysiä, käydään läpi tärkeimpiä huomioita kontrolli-
muuttujiin liittyen. Ministeriö-dummyt eivät juurikaan muuttaneet tulkintoja koronaan liittyvien ja muiden 
hallituksen esitysten välisistä eroista. Tulos on siinä mielessä odotettu, että taulukossa 1 esitettyjen tulosten 
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mukaan koronaesitykset eivät kovin suuresti eronneet muista esityksistä ministeriöiden suhteellisten osuuk-
sien osalta. Myöskään väliaikaisten lakien jatkamisia koskevien esitysten kontrolloiminen ei juurikaan muutta-
nut tulkintoja. Näin siitä huolimatta, että koronaan liittyvissä esityksissä väliaikaisten lakien osuus oli merkittä-
västi suurempi muihin esityksiin verrattuna. Tulos selittyy sillä, että väliaikaisten lakien jatkamisiin liittyvät 
hallituksen esitykset eivät suuremmin korreloi selitettävien muuttujien kanssa ja näitä esityksiä oli aineistossa 
kaiken kaikkiaan varsin vähän (9 prosenttia kaikista esityksistä). EU- tai valtiosopimuksiin liittyvä muuttuja 
selitti tilastollisesti merkitsevästi vaikutuksen sekä hyötyjen suuruutta kuvaavien lukuarvojen esiintymistä. Sen 
sijaan valmistelutapa-muuttuja selitti tilastollisesti merkitsevästi kaikkia selitettäviä muuttujia, lukuun ottamat-
ta lukuarvon esittämistä vaihtoehtojen kohdalla. Voidaan siis todeta, että kontrollimuuttujista valmistelutapa 
selitti selitettäviä muuttujia selkeästi voimakkaimmin. 

Varsinaisten kiinnostuksen kohteena olevien tulosten, eli korona- ja muiden esitysten välisen vertailun, osalta 
voidaan todeta, että ennen kontrollimuuttujien lisäämistä tilastollisesti merkitseviä eroja on havaittavissa jälki-
käteisen seurannan/arvioinnin ja vaikutusarvioinnin laajuuden osalta. Kuten myös edellisen alaluvun taulukos-
ta 1 oli havaittavissa, koronaan liittyvissä esityksissä vaikutusarviointiosuudet ovat olleet keskimäärin lyhyem-
piä, eikä jälkikäteistä seurantaa/arviointia ole huomioitu yhtä usein. Kontrollimuuttujien lisäämisen jälkeen 
koronaan liittyvät esitykset eivät eroa muista esityksistä tilastollisesti merkitsevästi minkään selitettävän 
muuttujan osalta. Näin ollen koronaan liittyvät esitykset eivät eroa tilastollisesti merkitsevästi muista esityk-
sistä myöskään jälkikäteisen seurannan/arvioinnin sekä vaikutusarvioinnin laajuuden suhteen. Vedonlyönti-
suhteiden suhteet ovat haittojen tunnistamista lukuun ottamatta alle ykkösen ja vaikutusarvioinnin laajuutta 
selittävä kerroin negatiivinen. Tämä kertoisi siitä, että koronan mukanaan tuoma kiire ja epävarmuus olisi jos-
sain määrin vähentänyt vaikutusarviointien huomioimista esityksissä. Tulosten perusteella voidaan kuitenkin 
todeta, että tilastollista näyttöä kiireessä ja epävarmuudessa valmisteltujen koronaesitysten keskimääräisestä 
poikkeamisesta niin sanotussa normaalissa valmistelussa annetuista hallituksen esityksistä ei ole havaittavissa 
sen jälkeen, kun muita vaikutusarviointien kirjaamisiin liittyviä tekijöitä on malleissa kontrolloitu. 

4.3 LISÄTESTAUKSET JA TULOSTEN LUOTETTAVUUDEN ARVIOINTI 

Logit-mallien selityskykyä ja luotettavuutta testattiin pseudo-R2-selitysasteen ja Hosmer-Lemeshow’n testin 
avulla. Lisäksi taulukoitiin, kuinka monta prosenttia havainnoista estimoidut mallit ennustivat oikein suhteessa 
tosiasiallisiin havaintoihin. Selitysasteet vaihtelivat kontrollimuuttujat sisältävissä malleissa 0,08:n ja 0,15:n 
välillä selitettävästä muuttujasta riippuen. Alhaiset selitysasteet eivät indikoi kovin hyvää selityskykyä, mutta 
toisaalta Brooksin (2008) mukaan selitysasteet jäävät logit-malleissa usein varsin matalalle54. Sen sijaan 
Hosmer-Lemeshow’n testien khiin neliö -arvot eivät olleet lähelläkään tilastollista merkitsevyyttä, mikä viittaa 
hyvään selityskykyyn. Estimoidut mallit ennustivat tosiasiallisia havaintoja kohtuullisen hyvin, sillä selitettäväs-
tä muuttujasta riippuen oikein ennustettujen havaintojen osuudet vaihtelivat 63–69 prosentin välillä. Luotet-
tavuutta varmistettiin lisäksi testaamalla mallit logististen regressioanalyysien lisäksi myös lineaarisilla toden-
näköisyysmalleilla. Tulkinnat eivät eronneet logit-mallien tulkinnoista. Yhteenvetona edellä mainituista tes-
tauksista voidaan todeta, ettei niiden perusteella kokonaisuudessaan ilmennyt syytä epäillä edellisessä alalu-
vussa esitettyjen tulkintojen luotettavuutta. Lähinnä luotettavuuteen vaikuttaa alaluvussa 3.2 esille tuotu 
mahdollinen puuttuvan muuttujan harha, joka voi olla yhteydessä alhaisiin selitysasteisiin. 

Kaikki mallit testattiin lisäksi ilman valmistelutapa-kontrollia. Valmistelutapa-muuttujan voi olettaa vangitse-
van paitsi yleisiä valmistelutapaan liittyviä tekijöitä, myös indikoivan valmistelussa olevan lakihankkeen yhteis-
kunnallista merkittävyyttä. Koronaan liittyvien hallituksen esitysten kohdalla esitysten jaotteleminen virkatyö-, 
työryhmä- ja yhteistyöllä tapahtuvaan valmisteluun voi kuitenkin antaa harhaanjohtavan kuvan yhteiskunnalli-
sen merkittävyyden osalta, sillä kiireessä työryhmävalmistelulle ei välttämättä jää aikaa. Harhaanjohtavuutta 
kuvastaa se, että yhtään koronapandemian hillitsemiseksi toteutettuihin rajoitustoimiin liittyvästä kuudesta 
hallituksen esityksestä ei valmisteltu vuoden 2020 valtiopäivien aikana työryhmävalmisteluna55. Koronarajoi-
tuksiin liittyvien esitysten voidaan kuitenkin katsoa olevan yhteiskunnallisesti erittäin merkittäviä. Ilman val-
mistelutapakontrollia malli estimoitiin kolmen kontrollimuuttujan (X2 = ministeriö, X3 = EU/valtiosopimus, X4 = 

54 Brooks 2008, s. 540. 
55 Viisi koronarajoituksiin liittyvää esitystä valmisteltiin virkatyönä ja yksi yhteistyönä. 
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väliaikaisen lain jatkaminen) perusteella. Oletuksena siis on, että yhteiskunnallinen merkittävyys jakaantuu 
koronaan liittyvien ja muiden esitysten välillä riittävän tasaisesti ilman valmistelutapa-kontrollia ja yleiset val-
mistelutapaan liittyvät tekijät jäävät kontrolloimatta. 

Ilman valmistelutapa-muuttujaa estimoidut logistiset regressiomallit eivät juurikaan muuta tulosten tulkintoja. 
Haittojen tunnistamista lukuun ottamatta kaikki vedonlyöntisuhteiden suhteet laskevat hieman ja p-arvot 
pienenevät lähemmäs tilastollista merkitsevyyttä. Minkään selitettävän muuttujan kohdalla koronaan liittyvien 
ja muiden esitysten välillä ei ole kuitenkaan edelleenkään tilastollisesti merkitsevää eroa. Vedonlyöntisuhtei-
den suhteen pieneneminen on odotettua siinä mielessä, että valmistelutapa-muuttuja indikoi yhteiskunnallista 
merkittävyyttä hyvin muiden esitysten mutta ei koronaesitysten kohdalla. Näin ollen, kun valmistelutapa on 
kontrolloitu, jää koronaesitysten ryhmään systemaattisesti enemmän ”yhteiskunnallista merkittävyyttä”, jolloin 
myös vaikutusarviointeja oletettavasti kirjataan enemmän. Kontrollimuuttujan poistamisen jälkeen ryhmät 
ovat tältä osin tasapainoisempia, mikä laskee vedonlyöntisuhteiden suhdetta. Joka tapauksessa ryhmien väli-
set erot eivät ole logit-malleissa tilastollisesti merkitseviä valmistelutapa-kontrollin kanssa, eivätkä myöskään 
ilman kontrollia. Näin ollen tilastollista näyttöä kiireen ja yllätyksellisyyden yhteydestä vaikutusarviointien 
kirjaamiseen ei edelleenkään ole havaittavissa. 

Lineaarisella regressioanalyysillä estimoidussa, vaikutusarvioinnin laajuutta selittävässä mallissa korona- ja 
muiden esitysten välillä on tilastollisesti merkitseviä eroja valmistelutapa-kontrollin poistamisen jälkeen. Ero 
on merkitsevä viiden prosentin tasolla. Mallin mukaan koronaesitys vähentää vaikutusarviointien sivumäärää 
hieman yli kahdella sivulla. Vaikutusarvioinnin laajuuden kohdalla on huomioitava myös hallituksen esitysten 
suuri vaihteluväli. Vaikutusten arviointien laajuudet vaihtelivat alle sivun mittaisista arvioinneista aina sote-
uudistuksesta annetun esityksen (HE 241/2020 vp) 232 sivuun. Sote-uudistukseen liittyvää esitystä voidaan 
pitää poikkeavana havaintona, sillä toiseksi pisin vaikutusarviointiosuus oli 51 sivun mittainen. Mallit testat-
tiinkin myös ilman sote-uudistukseen liittyvää esitystä. Tässä tapauksessa ilman valmistelutapa-muuttujaa 
estimoidussa mallissa tulos on edelleen merkitsevä viiden prosentin tasolla ja sivumäärä lyhenee koronaesi-
tyksen seurauksena edelleenkin kaksi sivua. Kun valmistelutapa-muuttuja lisätään, ero korona- ja muiden esi-
tysten välillä on yli yhden sivun ja merkitsevä kymmenen prosentin tasolla. 

Vaikutusarvioinnin laajuutta analysoitiin myös käyttämällä absoluuttisen sivumäärän sijaan poikkeaville ha-
vainnoille vähemmän herkkää sivumäärän logaritmia. Tässä tapauksessa tulkinta on se, että ilman valmistelu-
tapa-muuttujaa estimoiduissa malleissa (sekä poikkeavan havainnon kanssa että ilman) koronaesitys vähentää 
sivumäärää noin 24–25 prosenttia normaaliin esitykseen verrattuna. Erot ryhmien välillä ovat tilastollisesti 
merkitseviä kymmenen prosentin tasolla. Valmistelutavan lisäämisen jälkeen erot eivät ole enää merkitseviä. 
Selitysasteet ovat absoluuttisilla sivumäärillä estimoiduissa malleissa 0,11–0,18 välillä silloin, kun kaikki kont-
rollit on sisällytetty malleihin ja 0,22–0,24 välillä logaritmoiduissa malleissa. Selitysasteita ei voida pitää kovin 
korkeina lineaarisille regressiomalleille. Alhaiset selitysasteet voivat kertoa esimerkiksi siitä, että malleista 
puuttuu vaikutusarviointien huomioimisiin vaikuttavia tekijöitä. Tämän tutkimuksen näkökulmasta puuttuvat 
muuttujat aiheuttavat kuitenkin ongelmia niin lineaaristen kuin logististen regressioanalyysien kohdalla vain 
siinä tapauksessa, että ne esiintyvät eri suhteessa koronaan liittyvissä ja muissa esityksissä. 

Kaiken kaikkiaan tässä alaluvussa esitettyjen luotettavuus- ja lisätestausten perusteella voidaan edelleenkin 
todeta, että koronaan liittyville hallituksen esityksille ominainen kiire ja yllätyksellisyys ei ole tilastollisesti 
merkitsevässä yhteydessä vaihtoehtoisten sääntelyratkaisujen, jälkikäteisen seurannan/arvioinnin, haittojen 
tunnistamisen sekä lukuarvojen esittämiseen hallituksen esityksissä. Sen sijaan sivumäärän osalta kiire ja yllä-
tyksellisyys näyttäisi olevan selkeämmässä yhteydessä vaikutusarviointien toteuttamisiin. Koronapandemian 
mukanaan tuomassa kiireessä on toisin sanoen käytetty keskimäärin vähemmän sivuja vaikutusarviointien 
kirjaamisiin hallituksen esityksissä. Havainto antaa osaltaan viitteitä siitä, että vaikka tietyistä lainvalmistelun 
perusvaatimuksista on pystytty pitämään kiinni myös koronaan liittyvien esitysten kohdalla, heijastaa alhai-
sempi keskimääräinen sivumäärä vaikutusarviointien suppeampaa toteuttamista. Yksittäisen esityksen kohdal-
la alhaisempi sivumäärä ei vielä välttämättä tarkoita sitä, että vaikutusarviointi olisi toteutettu huonolaatuises-
ti. Tietyissä tilanteissa lyhyetkin vaikutusarvioinnit ovat riittäviä. Sen sijaan selkeä keskimääräinen ero ryhmien 
välillä kertoo vähintäänkin sen, että koronaan liittyviin esityksiin ei ole ehditty kirjaamaan kaikkea vaikutusar-
viointia, joka tyypilliseen hallituksen esitykseen yleensä kirjataan. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tässä tutkimuksessa tutkittiin koronapandemiaan liittyvää lainvalmistelua vaikutusarvioinnin näkökulmasta. 
Tarkoituksena oli selvittää, miten koronapandemian mukanaan tuoma kiire ja yllätyksellisyys on näkynyt halli-
tuksen esityksissä vertaamalla vuoden 2020 valtiopäivillä annettuja koronaan liittyviä hallituksen esityksiä 
muihin samana vuonna annettuihin esityksiin. Vertailu toteutettiin määrällisiä arviointimittareita hyödyntäen 
tutkimalla, onko eri vaikutusarviointiin liittyviä aihealueita huomioitu hallituksen esityksissä. 

Tulosten mukaan koronaan liittyvät esitykset erosivat muista esityksistä jälkikäteisen seurannan/arvioinnin ja 
vaikutusarvioinnin sivumääräisen laajuuden osalta. Sen sijaan sääntelyvaihtoehtojen, haittavaikutusten tunnis-
tamisen sekä eri lukuarvojen esittämisten osalta eroja ei ollut havaittavissa. Kuitenkin, kun muita vaikutusarvi-
ointien toteuttamisiin vaikuttavia tekijöitä kontrolloitiin analyyseissä, ei tilastollisesti merkitseviä eroja ollut 
havaittavissa jälkikäteisen seurannan/arvioinninkaan osalta. Vaikutusarvioinnin laajuuden kohdalla ko-
ronapandemian mukanaan tuoma kiire ja yllätyksellisyys on kuitenkin laskenut vaikutusarviointiin käytettäviä 
sivumääriä. 

Yhteenvetona voidaan siis todeta, että tilastollista näyttöä koronapandemian yhteydestä vaikutusarvioinnin 
osa-alueiden huomioimiseen ei ole havaittavissa. Tulevia kriisitilanteita silmällä pitäen havaintona on se, että 
vaikutusarvioinneissa on pystytty kiireellisessä ja yllätyksellisessäkin tilanteessa pitämään kiinni tietyistä ratio-
naalisen lainvalmistelun mallin mukaisista lainvalmistelun perusvaatimuksista samassa määrin kuin ”normaalis-
sakin” lainvalmistelussa. Sen sijaan vaikutusarviointien lyhyempi kirjaaminen antaa viitteitä arviointien suppe-
ammasta toteuttamisesta ja kertoo vähintäänkin siitä, että kriisitilanteessa hallituksen esityksiin ei ole ehditty 
kirjaamaan kaikkea sitä vaikutusarviointia, joka hallituksen esityksiin tyypillisesti kirjataan. 

Jatkoa ajatellen tulisi kiinnittää huomiota myös siihen, että esimerkiksi jälkikäteinen seuranta tai arviointi 
huomioitaisiin ylipäänsä useammin lainvalmistelussa. Niin kriisitilanteisiin liittyvien kuin muidenkin lakihank-
keiden kohdalla olisi tärkeää huolehtia siitä, että hankkeiden vaikutuksia seurataan ja arvioidaan tulevien sään-
telymuutosten tietopohjan lisäämiseksi. Tulosten perusteella huomionarvoista on kuitenkin se, että sääntely-
vaihtoehtojen huomioimiset olivat selkeästi lisääntyneet verrattuna aikaisempien vuosien aineistoilla tehtyjen 
tutkimusten tuloksiin. Tulos kertookin tältä osin lainvalmistelun laadun kehittymisestä. 

Lopuksi on syytä muistuttaa siitä, että tässä tutkimuksessa käytetyt määrälliset arviointimittarit kertovat vai-
kutusarviointien laadusta sen, onko jokin tietty osa-alue huomioitu suhteellisesti useammin koronaan liittyvis-
sä hallituksen esityksissä muihin esityksiin verrattuna. Jatkossa koronapandemiaan liittyviä hallituksen esityk-
siä on tarpeellista tutkia myös laadullisilla arviointimittareilla. Lisäksi tarpeellista on käyttää laadullisia tutki-
musmenetelmiä niin hallituksen esitysten analysoimiseen kuin lainvalmistelijoiden näkemysten kartoittami-
seen. Tällä tavoin analyysissä voidaan keskittyä pienempään havaintomäärään syvällisemmin analysoiden. 
Tarpeellista on niin ikään tutkia koronaan liittyvän lainvalmistelun ajallista kehitystä. Ajallista kehitystä tutki-
malla voidaan havaita, onko lainvalmistelun laatu parantunut pandemian myöhemmässä vaiheessa suhteessa 
pandemian alkuvaiheessa toteutettuun valmisteluun. 
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